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 זמן שמחתנו
בקודש פנימה: דמותו הפלאית של כ"ק מרן האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א 

נחשפת לראשונה  ההנהגות המיוחדות, סדר היום הקפדני, סדרי הלימוד 
התובעניים, הצומות ותעניות דיבור  אוהב ישראל מקרית הרצוג

סוכת מלחמה ושלום
מפגש מפתיע ורב תהפוכות: נחום ברנע ובן כספית מהצד החילוני, אבי בלום 

וחיים כהן מהצד החרדי כשעל מלאכת ההנחיה מופקד אבי מימרן, מדברים 
על הכל: רכבת השבת, תקציבי הישיבות, מיהו יהודי, מפלגות חרדיות, כפייה 

דתית, לפיד, נתניהו, ליצמן, דרעי וגפני

מוסף חג
סוכות תשע"ז

סגירת מעגל
לפני למעלה מ-25 שנים, יצאו 

הרה"ג יצחק דוד גרוסמן, הזמר 
מרדכי בן דוד ומונה רוזנבלום 
למסע רוחני-מוזיקלי לרוסיה. 

בחודש שעבר נסגר מעגל 
מרגש. מפגש שחזור

העילוי מכפר סבא
סיפורו יוצא הדופן ושיחת 

חג מיוחדת עם הרה"צ מנחם 
ביטון העילוי מכפר סבא 

שמשלב פלפול ליטאי, לימוד 
חסידות והנהגות ספרדיות, 
המרתק אליו בני עליה לצד 

עמך בית ישראל 

צפונות חייו
השליחות בהולנד ודרום 

אפריקה, התלמידים איקא 
ישראלי והרב מרדכי ארנון, 
פיתוח התוכנה לגילוי צפני 
התנ"ך, החברות עם בכירי 
המתמטיקאים שהולידה 
תגליות מפתיעות. ראיון 
מרתק עם הרב מתתיהו 

גלזרסון

 החסיד של
חיל האוויר

בלעדי: הוא לא ראה מטוס 
קרב מימיו אבל פיתח את 
מערכת השליטה של חיל 

האוויר. ראיון מיוחד עם ר' 
מנחם קראוס, יהודי חסידי 

מבני ברק שהדהים את 
בכירי הצבא

34

22

6

14

40

46

52

"אדאג 
לשלום 
בציבור 
הספרדי"

הראשל"צ, רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר בשיחה מיוחדת 
על המחלוקת שפילגה את עולם התורה הספרדי: "אמרתי לאלי ישי: אסור 

לפרק את מפעל חייו של מרן"  מגולל את ההתרחשויות בימי טרום-
הבחירות האחרונות, וחושף את סיפור הדרכונים הספרדיים שאושרו בזכותו 

ליהודי וונצואלה והמפגש המרגש עם מלך ספרד
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ניסיון של למעלה
מ- 10 שנים

צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספי 
גבוה

דיסקרטיות 
מוחלטת

מעטפת שירותים
אישית 360

פתיחת תיק
ללא עלות

אלפי לקוחות
מרוצים

פריסת
סניפים
ארצית!

10 שנות ותק, 87% הצלחה בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

ביטוח לאומי | מס הכנסה | חברות הביטוח | קרנות הפנסיה

לתיאום פגישה 5700*

דמי פתיחת תיקאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת

כתוצאה מהסיוע המשפחות השיגו:
רווחה כלכלית

הטבות מהרשויות

שיפור משמעותי בטיפול הרפואי

פנאי לטפל בבעיה הרפואית

תמיכה ממשרד הרווחה

תרופות, קיצורי תורים, הכוונה רפואית

כולם מבטיחים לכם הבטחות.
אצלנו העובדות מדברות.





תצוגות לכל המשפחה
 המומיה | התנ"ך הזעיר בעולם | פרעה בכנען

בתי כנסת עתיקים | היכל הספר | דגם בית שני 

 סיורים מיוחדים
 סיפור מגילות מדבר יהודה

 בסרט אנימציה
 חצר פעילה

סדנאות אמנות

הכניסה חינם לילדים*

סוכות במוזיאון
העפיפוניאדה 

ה-31
חוטים וקשרים בשמיים

וסדנאות לבניית עפיפונים
שלישי | ט"ז תשרי | 18.10

19:00-10:30

שלישי-שישי | ט"ז-י"ט תשרי | 18-21.10

פירוט השעות באתר המוזיאון

*לא כולל פעילויות בתשלום. בנדיבות ארנסט וז'קלין וייל, ציריך
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ישראל
סדר יומו מדוקדק מוקפד ומחושב לפי דקות  מחסידיו הוא דורש 
לרשום בלוח השנה בכל יום מעשה טוב או הנהגה טובה שעשו באותו 
ואינספור  ותפילות  לימוד  מסדרי  מורכבת  שלו  ה'  עבודת    יום 
הנהגות בבחינת 'מעלין בקודש'  הוא מינה גבאים מיוחדים שיהיו 
אחראים על מניעת דיבור בזמני התפילות  כדי למנוע ביטול זמן, 
הוא נמנע מלשוחח בטלפון, גם עם הקרובים אליו  חדרו שבקרית 
פרמישלאן שבפאתי בני ברק הפך לתל תלפיות לרבבות שמגיעים 
להתברך, להתייעץ ולשמוע דברי חכמה והכוונה בעבודת ה' ובחיי 
מזעיר  מעט  ותיעד  הקודש  בחצר  ביקר  שניידר,  אלי    המעשה 
שמהקריה  שליט"א  מפרמישלאן  האדמו"ר  כ"ק  של  מהנהגותיו 
שייסד לפני חצי יובל שנים מצודתו פרושה אל כלל חסידיו בארץ 

ובעולם  בקודש פנימה

אלי שניידר

7 ערב חג הסוכות תשע"ז

מפרמישלאן

האוהב

צילומים: מגזין 'העולם החרדי', יעקב נחומי - פלאש 90
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השנה  את 
ה  ש ד ח ה
ם  י ח ת ו פ
הקודש  בחצר 
ן  א ל ש י מ ר פ
דרך  כאבן 
לאחר  נוספת 
ה  נ ש ב ש
ציינה  הקודמת 
'חצי  החסידות 
יובל' לעלותה של קרית פרמישלאן על הקרקע 

בפאתי בני ברק.
השבת  תנש"א,  חנוכה  שבת  זו  היתה 
הראשונה בה התפלל כ"ק האדמו"ר שליט"א 

במבנה הראשון ברחוב אברבנאל 6.
הצפון-מזרחית  בפינה  הממוקמת  הקריה 
של עיר התורה והחסידות, כמעט נסתרת מעין 
האדמו"ר  כ"ק  מנהיג  עדתו  קהל  את  הציבור. 
יום-יומית,  בהנהגה  שליט"א  מפרמישלאן 
רק  הכלל,  בענייני  גם  כמו  הפרט  בענייני 
שעבור אלו שלא הגיעו להסתופף בצל הקודש 

– לא נשמע קולו של האדמו"ר.
סובבות  קהילתו  לבני  האדמו"ר  שיחות 
בהנהגת  היהודי.  בחיי  מישור  כל  ומקיפות 
למקום,  אדם  בין  גם  כמו  לחברו  אדם  בין 
ללכת מחיל אל חיל ולהוסיף ולעלות בקודש. 
השיחות מתפרסמות בתוך החצר ואף מודפסות 

בספרים מבית המכון המקומי.
בעיצומם של ימי חודש הרחמים והסליחות, 
שמנו פעמינו אל חצר הקודש פרמישלאן. אם 
בימות השנה הרגילים אלפים מגיעים על מנת 
להיכנס אל הקודש פנימה, הרי שבחודש אלול 
עשרות  עולה  להתברך  המגיעים  של  מספרם 

מונים.
בכל  להבחין  ניתן  הקהל  קבלת  בשעות 
ספרדים,  ליטאים,  חסידים,  האנושי.  הפסיפס 
חובשי כיפות סרוגות וגם כאלו שבמבט ראשון 
ניתן להבין שהכיפה לא מונחת על ראשם בדרך 
ישראל  באהבת  כאן  מתקבלים  כולם  קבע. 
ובמאור פנים. בין לבין, ניתן להבחין בדמויות 
האוכלוסייה  גווני  מכל  ציבור  אישי  מוכרות. 

מגיעים כדי להתברך ולהתייעץ.

•

שליט"א,  מפרמישלאן  האדמו"ר  כ"ק 
כ"ק מרן האדמו"ר  רחובות לאביו  נולד בעיר 
מקרעטשניף זצ"ל ונקרא על שם זקנו רבי מאיר 
לשנתו  הגיע  בטרם  עוד  זיע"א.  מפרמישלאן 
ברומניה.  כששהה  אביו  הסתלק  העשירית, 

אביו הקדוש  לראות אצל  אבל ממה שהספיק 
הגדול  לאבא  וגעגועים  בערגה  סיפר  הוא 

ולחיבה יתירה לה זכה בילדותו.
על  כי  האדמו"ר  סיפר  המקרים  באחד 
בימות  להשמיע  נהג  לא  זצ"ל  שאביו  אף 
הנוראים,  הימים  של  התפילה  מנוסח  השנה 
לארץ  "המאיר  לעברו  קרא  שבחיבה  הרי 
מסלסל  כשהוא  ברחמים"  עליה  ולדרים 
של  ה'אקדמות'  סדר  על  המרטיט.  בנוסח 
שבועות, אמר, "ה'אקדמות' הן שלך מאיר'ל" 
רבי  עבורו  כי  אומר  היה  אחרות  כשבפעמים 
מאיר בעל הנס, רבי מאיר בעל האקדמות ורבי 

מאיר מפרמישלאן הם היינו אך.
שסדר  שליט"א,  מפרמישלאן  האדמו"ר 
מקפיד  מחושבות,  ודקות  בשעות  קצוב  יומו 
שנזכרים  האברכים  בקודש'.  'מעלין  על  תדיר 
בימיהם הראשונים עת הגיעו אל חצר הקודש 
להם  הורה  בתחילה  כי  מספרים  פרמישלאן 
משניות,  של  קבוע  לימוד  סדר  על  הרבי 
לאחר מכן הנהיג האדמו"ר סדר תעניות לימי 
ימים שלמים  ה'שובבי"ם' שכללו תעניות של 
דיבור  ותענית  צום  לסירוגין,  ימים  וחצאי 

בדילוגין.
משוחח  אינו  האדמו"ר  כ"ק  כשלעצמו, 
ונימוקו  אליו  הקרובים  עם  לא  גם  בטלפון 
את  מעביר  הוא  הגבאים  באמצעות  עימו. 
בדברים  מדובר  כאשר  גם  לחסידיו,  ההוראות 

נחוצים ודחופים.
יצא  האדמו"ר  בקריה,  המקווה  את  כשבנו 
הטבילה.  בורות  את  לחפור  הקהל  בראשות 
כשנחשפה מכשלה קשה שעניינה היה כשרות 
להימנע  לציבור  האדמו"ר  הורה  האוכלין, 
מאכילת בשר מחוץ לבית, כשהאדמו"ר עצמו 
ובדק  בפניו  שנשחט  בשר  רק  לאכול  נזהר 

בעצמו את החלפים.
להוסיף  מהקהל  תדיר  הרבי  דורש  ככלל, 
ולהתגדר ולדרוש כל אחד מעצמו יותר ויותר. 
"בחג הסוכות הראשון מאז עבר האדמו"ר לגור 
בקריה", נזכר אותו אברך, "נכנס הרבי לתפילת 
ברונשטיין  )טוביה  ז"ל  טוביה  ור'  יו"ט,  ליל 
ז"ל, דמות מיתולוגית בחצר פרמישלאן, א.ש.( 
קירב את כסאו של הרבי למקום מושבו. הרבי 
הפטיר 'עצלים יושבים חוץ לסוכה' ואף אחד 

לא התיישב באותו חג בבית מדרש". 
כל  ייקח  כי  הרבי  הנהיג  האחרונות  בשנים 
אחד לוח שנה בכיסו  ויסמן בו בכל יום 'וי' על 
מעשה טוב שעשה או הנהגה טובה שנהג בה. 
עצמם  על  קיבלו  הרבי,  בהוראת  מכן,  לאחר 
כשהם  שעות   31 של  שבת  לשמור  החסידים 
עורכים ביניהם תורנות מסודרת שהעתק ממנה 

שבכל  כך  שליט"א,  האדמו"ר  בידי  גם  נמצא 
את  ששומרים  כמה  ישנם  השנה  לאורך  שבת 

אותה השבת בסדר של 31 שעות.
מחסידיו:  האדמו"ר  הורה/ביקש  זו  ולשנה 
שלא לדבר בשני ימי החג בראש השנה, אף לא 
מילה אחת מיותרת, ומי שיוכל יקבל על עצמו 

תענית דיבור.
ככלל, אומנות השתיקה היא לחם חוק בחצר 
עקרוני,  באופן  שליט"א,  האדמו"ר  הקודש. 
מי  בכך.  שכרוך  מה  ומכל  מתקשורת  מתנזר 
יודע  ברכה  לקבל  או  להתייעץ  להגיע  שצריך 

את הכתובת. 
עם  הפך  שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  של  חדרו 
קשה  ששעתו  מי  שכל  תלפיות,  לתל  השנים 
וברכותיו.  פניו  מגיע לשאוב מעט כח ממאור 
מי שפניו מאירות ושוחקות בלבביות לכל אדם 
ודורש  קהילתו  מבני  מרפה  לא  הוא,  באשר 
מהם להתמיד ולהוסיף בקודש. במשוואה הזו, 
כולם נמצאים בישורת אחת. עשיר ואביון חד 
בהנהגה  זה  אם  השם.  בעבודת  כשמדובר  הם 
בדרישה  או  במנחה,  דר"ת  תפילין  הנחת  של 
בבית  דווקא  כולם  יתפללו  השחר  תפילת  כי 

המדרש שבקריה.
על דיבור בשעת התפילה - מאן דכר שמיה. 
אחראים  שיהיו  גבאים  הרבי  מינה  כך  לשם 
המדרש.  בבית  יישמר  השם  כבוד  כי  לוודא 
האדמו"ר,  אמר  אוסיף",  ולא  דיברתי  "אחת 
שלי  הזה  המדרש  ובית  בשלו,  אוסר  "אדם 

הוא".

סדר יום מדוקדק
הרבי  נכנס  לא  כתיקונם,  שבימים  אף  על 
לבית המדרש בשעת התפילה, בשל היות חדרו 
בבואו  נשמע  הרי שקולו  המדרש  לבית  צמוד 
האדמו"ר  אצל  השחר  תפילת  הקודש.  אל 
שליט"א מתחילה עם מניין אחד ומסתיימת עם 
המניין השני ולעתים אף עם המניין השלישי.  

קול  נשמע  והסליחות,  הרחמים  בחודש 
קריאת  לפני  רגע  הרבי,  מחדר  בוקע  השופר 

המזמור 'לדוד ה' אורי וישעי'.
המשך סדר יומו של הרבי, הוא מהנסתרות. 
סגור הוא בביתו בסדרי לימוד והנהגה קבועים. 
סדרים המוגדרים חלקם בדקות של זמן וחלקם 

בהספק כמותי. 
הנהגה לניצול מירבי של הזמן היא לחם חוק 
האימרה:  האדמו"ר  בפי  שגורה  בפרמישלאן. 

"או ללמוד או לישון, לא להסתובב ריקן". 
מרתקת  הרבי,  של  בחדרו  הקהל  קבלת 

נער צעיר הייתי "
והבחנתי כי אחד 
האברכים היותר 
חשובים ראה גם 

הוא את השיר עוד 
טרם הובא בפני 

הציבור. פניתי אליו 
לשמוע ממנו דבר 
מה אודות העובדה 

שהאדמו"ר 
שליט"א חיבר 

שיר לזמירות שבת 
והתגובה שקיבלתי 
לימדה אותי איך 
צריך להסתכל 
על דברים: הוא 

סיפר לי שאני לא 
הראשון שמבקש 
ממנו להגיב על 
השיר "אבל" 

הוסיף, "מי אני 
שאגיב על שיר 

שמסתיים בשורה 
העוסקת ב'חיה 
יחידה נפש רוח 

נשמה?

כ"ק האדמו"ר בנענוע הלולב 
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לאחר  דלתו  על  צובאים  המונים  כשלעצמה. 
ההרשמה  מלאכת  על  מועד.  מבעוד  שנרשמו 
חצר  את  המנהלים  הבית  מבני  כמה  אמונים 
המסורים  הגבאים  ה"ה  רמה  ביד  הקודש 
יחזקאל  הרה"ח  שטרנקוקר,  מיכאל  הרה"ח 

רוט והרה"ח אפרים קנר.

ייסודה של הקריה
אלו שעוד זוכרים את ימי הבראשית בבחינת 
'דמים  על  מספרים  מצער',  ראשיתך  'והיא 
הקריה  תרתי משמע' שהושקעו בהקמתה של 
רחבי  מכל  ליהודים  שואבת  לאבן  שהפכה 
הרף  ללא  שנערמו  והאתגרים  הקשיים  הארץ. 
ראו  "אבל  מנשוא.  קשים  היו  הדרך  בראשית 
ורואים כמה סיעתא דשמיא היו בכל צעד ובכל 
הדוגמא  את  האברכים.  אחד  מספר  שעל", 
הראשונה הוא מספר בהקשר למיקום שנקבע. 
"בתחילה עלתה האפשרות שבית המדרש יהיה 
במרחק לא גדול ממיקומו הנוכחי והיה נראה 
שאז  אלא  ההוא.  למיקום  דווקא  מעלות  שיש 
התעוררה השאלה: לאן ניתן להתרחב? המקום 

שם מוקף בבניני מגורים".
דיור  יחידות   2 בראשיתו  היה  "המבנה 
פגע  יחד  לחברן  שביקש  הקבלן  גדולות.  לא 
בשגגה בתמך שסעד את תקרת ה'רביץ'. שאלת 
יצא  והאדמו"ר  בכבדות  העמיסה  המימון 
לנסיעת 'השתדלות' שנראה היה כי לא פעלה 
האדמו"ר  שוב  עם  שמיד  אלא  פעולתה.  את 
מסייעים  שלושה  להם  ובאו  התקבצו  לביתו, 

שהיו עוד אבן דרך בראשית המסע.
לבית  מסביב  מכן,  לאחר  שנים   25 "כיום, 
על  שנבנו  מגורים  בנייני   4 עומדים  המדרש 
דירות,  נבנו  טרם  שעבורם  אלו  הקהילה.  ידי 
מתגוררים בדירות אחרות שהושכרו או נרכשו 
הגדול  המדרש  לבית  מלבד  זאת  בסמוך, 
לבית  בסמוך  הקריה  במרכז  כיום  שעומד 
המדרש הראשון ששופץ והורחב 3 פעמים עד 

כי היה ל'בית לוי'.
"בשנה החולפת החלו בבנייה מחודשת, שני 
לבית  ובצמוד  התווספו  כבר  חדשים  בניינים 
לקומפלקס  היסודות  נוצקו  הגדול  המדרש 

דירות נוסף שכבר הולך ומוקם בימים אלו".
הבניה בקרית פרמישלאן היא חלק משגרת 
על  שליט"א  האדמו"ר  פעם  סיפר  החיים. 
זקינו. "אצל זקני זכר צדיק לברכה תמיד בנו, 
היו  לבנות  סיימו  שאם  אומרים  היו  כי  עד 
מזכיר  הזו  את האמירה  לבנות".  כדי  מפרקים 
לנו אחד מבני החבורה כשהוא מוסיף, בעצם 
כמעט כל אמירה שהרבי מביא בשם אחד מן 

הצדיקים, ניתן לראות שהרבי משתדל לקיימה 
בה  אחרת  אפיזודה  מזכיר  הוא  בעצמה.  גם 
החסידים  סיפרו  אודותיו  זקנו  על  הרבי  סיפר 
שנתו  וכשנדדה  מטבע  ברשותו  הלין  לא  כי 
חיפשו ומצאו מטבע שנסתרה מעיניו. הכספים 
תורה  של  ולמטרות  לצדקה  מועברים  היו 
וחסד. "כיום כשהדברים מתנהלים בחשבונות 
בנקאיים, זה קצת שונה, אבל גם כאן, כסף לא 

נשאר ללון.".

בהיכל הנגינה 
רכשה  החסידית  הנגינה  בהיכל  גם 
פרמישלאן מקום של כבוד עם שבעה אלבומים 
 – השנים  במהלך  הפיקו  אותם  מוסיקאליים 
האדמו"ר  ילדי  נישואי  שמחת  לרגל  בעיקר 
לאלבום  שהפך  הבכורה,  אלבום  שליט"א. 
בכך  ייחודיותו  החסידית,  בנגינה  מיתולוגי 

שכולו בנוי מלחני האדמו"ר שליט"א.
הם הרה"ח  נוספים בחצר הקודש  מלחינים 
ר' צבי אריה אייזנבך הי"ו, הרה"ח ר' שמואל 
מאיר  ור'  שליט"א  דברמדיקער  שמעלקא 
ויסלובסקי הי"ו. גם דודי רוט אחיו של הזמר 
נמנה עם רשימת המלחינים של  רוט  אברהמי 
ו'משוררים'  מנגנים'   'בעלי  גם  הקודש.  חצר 
רוט,  אברהמי  כדוגמת  הקודש  בחצר  צמחו 

שרולי קלצקין ואחרים.
גולת הכותרת של היכל נגינה זה, הוא שיר 
אותו כתב האדמו"ר מפרמישלאן 'ליבי ובשרי 
האדמו"ר  כ"ק  כתב  השיר  את  חי'.  לקל  ירננו 
שליט"א על דף נייר והגיש לנער שדאג לערוך 

ולהדפיס. 
הימים:  מאותם  אנקדוטה  לנו  מספר  הוא 
האברכים  אחד  כי  והבחנתי  הייתי  צעיר  "נער 
היותר חשובים ראה גם הוא את השיר עוד טרם 
פניתי אליו לשמוע ממנו  הובא בפני הציבור. 
אודות העובדה שהאדמו"ר שליט"א  דבר מה 
שקיבלתי  והתגובה  שבת  לזמירות  שיר  חיבר 
דברים:  על  להסתכל  צריך  איך  אותי  לימדה 
הוא סיפר לי שאני לא הראשון שמבקש ממנו 
להגיב על השיר "אבל" הוסיף, "מי אני שאגיב 
ב'חיה  העוסקת  בשורה  שמסתיים  שיר  על 

יחידה נפש רוח נשמה?".
שזוכה  מי  כל  מכיר  אותם  השירים  אחד 
להסתופף בהיכל הקודש של פרימשלאן, הוא 
מתוך  המילים  על  המבוסס  'ואנפהא'  השיר 
שבת:  בקבלת  הנאמרת  'כגוונא'  התפילה 
ואתעטרת  עילאה  בנהירו  נהירין  "ואנפהא 
בנהירו  נהירין  ואנפהא  קדישא  בעמא  לתתא 

קדישא.  בעמא  לתתא  ואתעטרת  עילאה 
וכולהון מתעטרין בנשמתין חדתין".

לפופולאריות  זכה  השיר  הרחב  בציבור 
השיר  שאת  לאחר  האחרונים  בחודשים  רק 
הזמר  גדול  גילה  הזה  והסוחף  העוצמתי 
אותו  הקליט  שאף  פריד,  אברהם  החסידי 
'אוצר  האחרון  לאלבומו  אותו  והכניס  מחדש 
חודשים.  מספר  לפני  שיצא  שמים'  יראת  של 
מוכר  הזה  השיר  פרמישלאן,  חסידי  בקרב 

היטב מזה שנים רבות.

מתנתקים מימי המעשה
לשבתות בפרמישלאן, ניחוח מיוחד ואווירה 
של מעין עולם הבא. "ככלל, שבת בפרמישלאן 
הקרקע'",  גבי  מעל  מ'טפח  יותר  הרבה  זה 
"הרבי  נוצצות.  בעיניים  החסידים  לי  מספרים 
להדליק  שבת  בערב  המדרש  בית  אל  נכנס 
נכנס  כבר  מכן  לאחר  קצר  ורגע  הנרות  את 
קולו  בנעימות  לתפילה.  כשהוא עטוף בטלית 
כי  להשם  'הודו  ברוך,  הלבבות  משתפכים 
יושבי  נקודת פתיחה שמנתקת את  זוהי  טוב', 
בית המדרש באחת מהוויית ששת ימי המעשה 
ומחברת אותם אל הנשמה יתירה שאך זה באה 

עם כניסתה של שבת מלכתא.
ה'נוסח' כובש לא רק את הנשמה, גם הגוף 
לא חש בשעות שנוקפות. כך בתפילות, כך גם 
למילים  כל אחד מתחבר  בעריכת השולחנות, 
וללחן הסוחף. הלהט הזה חוזר על עצמו בכל 
ציבור'  ה'שליח  הוא  שליט"א  האדמו"ר  עת. 
השנה,  תפילות  בכל  כמעט  כמשמעו  פשוטו 
הכיפורים  יום  של  מנחה  בתפילת  למעט 

ובמעריב של מוצאי שמחת תורה.
"שלא  קהלו:  באוזני  האדמו"ר  משנן  תדיר 
וגם  חול"  כדיבורך של  דיבורך של שבת  יהא 
תיבות  ראשי  'שבת'  הזמן.  את  לנצל  מעודד 
'שבת בו תשוב". בימות הגשמים כאשר השבת 
רגע  נותר  ולא  כמעט  מוקדמת,  בשעה  יוצאת 

פנוי בין התפילות והסעודות.
יעשו  מלכתא,  משבת  הפרידה  את  גם 
במהלך  נכחו  שלא  כאלו  גם  יחדיו.  החסידים 
שליט"א,  האדמו"ר  עם  חדא  בצוותא  השבת 

יגיעו ל'ויתן לך'.
בשבתות כך בחגים. בהגיע חגי ישראל, ניתן 
בלתי  ממש,  של  רוחנית  מדרגה  עליית  לחוש 
האדמו"ר  פעם  אמר  במילים.  להסבר  ניתנת 
שליט"א בשם זקנו רבי מאיר מפרמישלאן על 
הפסוק בתהלים: "צרופה אמרתך מאד ועבדך 
אהבה" – כי התורה צרופה היא בממון, אתרוג 

אלו שעוד זוכרים 
את ימי הבראשית 

בבחינת 'והיא 
ראשיתך מצער', 

מספרים על 
'דמים תרתי 

משמע' שהושקעו 
בהקמתה של 

הקריה שהפכה 
לאבן שואבת 

ליהודים מכל רחבי 
הארץ. הקשיים 

והאתגרים שנערמו 
ללא הרף בראשית 

הדרך היו קשים 
מנשוא

"

גם בהיכל הנגינה "
החסידית רכשה 
פרמישלאן מקום 

של כבוד עם 
שבעה אלבומים 

מוסיקאליים 
אותם הפיקו 

במהלך השנים 
– בעיקר לרגל 
שמחת נישואי 
ילדי האדמו"ר 

שליט"א. אלבום 
הבכורה, שהפך 

לאלבום מיתולוגי 
בנגינה החסידית 

באפיית מצות



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול



עולה ממון, טלית עולה ממון ועל כן 'עבדך אהבה'.
על שולחנו של הרבי מונח תדיר חפצא דקדושא 
ארוכה.  אחת  כשרשרת  השנה  חגי  את  המחבר 
תבוא  כי  עד  בחנוכיה  שתוחלף  האתרוג  קופסת 
ישראל  מועדי  לכל  היחס  הוא  כך  מגילת אסתר... 
הסוכה  בבניית  זה  כך  בשם,  אותם  תקראו  אשר 
שופר  בתקיעת  כמו  והנענועים,  לולב  ובנטילת 
יום  במוצאי  רק  לא   – לבנה  קידוש  או  ותשליך 
בכינור  הנגינה  כמו  חנוכה  נר  הדלקת  הכיפורים. 
יום  זיע"א. בכל  אשר הוא לו בירושה מאביו הק' 
האדמו"ר  מנגן  אבותיו,  כמנהג  החנוכה,  מימי 
שליט"א ניגון מיוחד על 'שיר המעלות לדוד' אחר 

שמזמרים אותו כל הציבור.
לכל פרט ופרט יש הסבר ו'מסורת' בפרמישלאן, 
עריכת  בעת  המושרים  ושיר  ניגון  כל  על  גם  כמו 

השולחנות או בשעת התפילה.
נוהג  אותו  היין"  "משתה  נודעים  ותהילה  לשם 
מתחיל  זה  הפורים.  בימי  לערוך  האדמו"ר  כ"ק 
ביום  ונמשך  פורים  ליל  של  המגילה  בקריאת 
בפורים  פורים  שושן  של  למשתה  עד  הפורים 
בלא  המגילה  את  האדמו"ר  יקרא  אז  דמוקפין 
ברעדה'  ו'גילו  יוקד  להט  של  שעות  אלו  ברכה. 
גם  נפש.  של  דכדוכה  עד  ומרעידים  המחלחלים 
חסידים המתגוררים במקומות מרוחקים יעשו את 
הדרך על מנת לא להחמיץ ימים אלו בחצר הקודש. 
הגרעין  על  נמנים  שאינם  שרבים,  לציין,  למותר 
במראה  שאינם  כאלו  וגם  החסידות,  של  הבסיסי 
שנה  בכל  להגיע  מקפידים  הסטנדרטי,  החסידי 

לחצר הקודש בימי הפורים.
החשש  בו  הפסח  לחג  הפורים  ימי  ומאווירת 
בדיקת  את  ממש.  של  שינה  מדיר  חמץ'  מ'משהו 
מסתובב  כשהוא  בעצמו  האדמו"ר  עורך  החמץ 
נשאר  ושלא  ניקיונם  את  לוודא  המוסדות  בבנייני 
חודש  בראש  המצות  אפיית  במשהו.  חמץ  אפילו 
נערכת  פסח,  בערב  מצווה  מצות  ואפיית  ניסן 
בסילודין, כאשר האדמו"ר עומד מול 'פי התנור', 
מכניס את הבצק ומוציא את המצות, וקולו מהדהד 
הנהוג  המדויק  בנוסח  ההלל  בקריאת  ָקּה"  "ַהְללּו 

בפרמישלאן.
כך גם בזמן מתן תורתנו, חג השבועות, במעמד 
של  קולו  מאד'.  וחזק  'הולך  בבחינת  ה'אקדמות' 
ואת  המדרש  בית  בחלל  היטב  נשמע  האדמו"ר 
לחוש  ניתן  התורה,  קבלת  של  המיוחדת  האווירה 

בכל מהלך החג.

בשעת  דיבור  על 
התפילה - מאן דכר 
כך  לשם  שמיה. 
גבאים  הרבי  מינה 
אחראים  שיהיו 
לוודא כי כבוד השם 

בבית המד ־יישמר 
דיברתי  "אחת  רש. 
אמר  אוסיף",  ולא 
"אדם  האדמו"ר, 
ובית  בשלו,  אוסר 
שלי  הזה  המדרש 

הוא"
 

"

כשבנו את המקווה "
בקריה, האדמו"ר 

יצא בראשות 
הקהל לחפור את 
בורות הטבילה. 

כשנחשפה מכשלה 
קשה שעניינה היה 
כשרות האוכלין, 
הורה האדמו"ר 
לציבור להימנע 
מאכילת בשר 

מחוץ לבית

ערב חג הסוכות תשע"ז12 

נא.(  )סוכה  בגמרא  מובא 
השואבה  בית  שמחת  על 
היה  המקדש  שבית  בזמן 
מעשה  ואנשי  'חסידים  קיים, 
אור  של  באבוקות  בפניהם  מרקדין  היו 
מדוע  להתבונן  יש  ולכאורה  שבידיהן'. 
באמת נחשב הריקוד כביטוי לשמחה, גם 
אור  של  באבוקות  ענין  מה  להבין  צריך 

שבידיהן.
ממונקאטש  אלעזר'  ה'מנחת  בעל 
מצד  יששכר,  בספה"ק שער  כתב  זיע"א 
יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  'אדם  אחד 
וכאשר  כ(,  ז,  )קהלת  יחטא'  ולא  טוב 
אז  שלו,  הרוחני  במעמד  מכיר  האדם 
רק  לא  וזהו  בשמחה,  להיות  לו  יקשה 
לפני  וחשבון  דין  לתת  שעתיד  מחמת 
השי"ת כביכול, אלא בעיקר מחמת שלא 
במה  כביכול  השי"ת  את  לשמח  זכה 
בדרך  הטוב,  ובדרך  הישר  בדרך  שהולך 

האבות ובדרך הסלולה לנו. 
ריקנין  אפילו  הן  גיסא  מאידך  אמנם 
נז.(,  )ברכות  כרימון  מצוות  מלאין  שבך 
וכל אחד עשה איזה דברים טובים בימי 
וזיכה  כהוגן  ברכה  שעשה  פעם  חייו, 
וברוך שמו  יהודי אחר לענות ברוך הוא 
שהתפלל  פעם  מעט,  שלמד  פעם  ואמן, 
דבר  או  מצוה  איזה  שעשה  פעם  מעט, 
וצדקה, שאמר  ענין של חסד  איזה  טוב, 

איזה חיזוק ליהודי ושימח נפש שבורה, 
פעם שהיטיב עם איש יהודי. 

ענין  את  אלעזר'  ה'מנחת  מבאר  ובזה 
שעולין  הריקוד  מדרך  כי  הריקודין, 
יוכל  לא  שעולה  אחר  כי  בו,  ויורדין 
לעלות עוד, ולזה יורד ואז שב ועולה. וזה 
כאילו  עצמו  אדם  יראה  'לעולם  בחינת 
מ:(.  )קידושין  זכאי'  וחציו  חייב  חציו 
לאדם,  לו  שיש  והשמחה  החיזוק  וזהו 
ביודעו שאף אם נפל וירד ממדרגתו, מכל 
גם  וזה  ולעלות.  יוכל לשוב  עדיין  מקום 
ענין ניסוך היין וניסוך המים, כי יין רומז 
)יומא  פקחין'  וריחני  'חמרא  כי  לחכמה 
מים  ואילו  ושמחה,  לדעת  ורומז  עו:(, 
הולכין ממקום גבוה למקום נמוך, כאשר 
האיש שפל בעצמו, ומשלבין שניהם גם 

יחד כענין הריקודין שהם עולה ויורד.
היו  מעשה  ואנשי  'חסידים  וזהו 
אור'  של  באבוקות  לפניהם  מרקדין 
דרך  על  טובים  ומעשים  למצוות  שרומז 
הכתוב )משלי ו, כג( 'כי נר מצוה ותורה 
טובים  ומעשים  המצוות  ידי  שעל  אור', 
על  להתגבר  וחיזוק  כח  לו  יש  שעשה 
מבאר  כך  ולהתעלות.  ולשוב  הירידות 
בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש בספרו 

'שער יששכר'.
זו  מה  לשמחה  ביאור  צריך  ולכאורה 
מזה  גדול  צער  אין  אדרבה  הלא  עושה, 

לשמחה מה זו עושה
בשיחה מיוחדת אותה נשא כ"ק האדמו"ר מפרמישלאן 
על  האדמו"ר  כ"ק  דיבר  רבא,  הושענא  בליל  שליט"א 
מוטיב  יהודי,  כל  ולשמח  שבורה  נפש  בלחזק  הצורך 

מרכזי בחייה של פרמישלאן 



האדמו"ר בהקפות השניות הידועות בחצר פרמישלאן



רק  השי"ת  בעבודת  וקביעות  לו מעמד  שאין 
ומה  חלילה,  וחוזר  ועולה  יורד  ויורד,  עולה 
מקום יש לבטא השמחה בריקודין שרומז על 

העליה והירידה.
כדי לנסות להבין את הדברים, נקדים בדברי 
על  ישראל  עבודת  בספרו  מקוז'ניץ  המגיד 
מה  השי"ת  שהבטיח  ד(  יט,  )שמות  הפסוק 
כנפי  על  אתכם  'ואשא  הימים  בקץ  שיהיה 
נשרים ואביא אתכם אלי'. רש"י שם כתב, 'על 
כנפי נשרים' - כנשר הנושא גוזליו על כנפיו, 
בין  בניהם  את  נותנים  העופות  שאר  שכל 
רגליהם לפי שמתייראין מעוף אחר שפורח על 
גביהם, אבל הנשר הזה ]הוא פורח גבוה יותר 
מכל העופות, וממילא[ אינו מתיירא ]מעופות 
אחרים שיפרחו על גבו[ אלא מן האדם שמא 
יזרוק בו חץ לפי שאין עוף אחר פורח על גביו, 
לכך נותנו על כנפיו אומר מוטב יכנס החץ בי 
כי  הקשה  מקוז'ניץ  והמגיד  ע"כ.  בבני,  ולא 
וכלל,  כלל  לנמשל  דומה  אין המשל  לכאורה 
אינו  כי  כנפיו  על  גוזליו  את  נושא  הנשר  כי 
יכנס  מוטב  ואומר  אדם  מבני  אלא  חושש 
שייך  אין  כביכול  השי"ת  אצל  אבל  בי,  החץ 
כלל 'מוטב יכנס החץ בי' ואינו מתיירא לא מן 
העליונים ולא מן התחתונים ומה פשר המשל 

הלזה.
אשר  עת  בכל  הנה  כי  ביאר  ז"ל  והוא 
וחפץ  יתברך שמו מגדיל חסדו עמנו,  הבורא 
מצד  קטרוג  יש  אז  ישראל,  בטובת  להרבות 
הסטרא אחרא שאין ישראל ראויים לכל הטוב 
כשחפץ  רצון  העת  לבטל  לנסות  ובזה  הזה, 
ישראל.  עם  על  טוב  להרבות  לעשות  השי"ת 
סוף  ים  קריעת  בעת  מצרים  יציאת  אחר  כמו 
שאמרו )זוה"ק ח"ב קע:( הללו עובדי עבודה 
הזה  והקטרוג  זרה.  עבודה  עובדי  והללו  זרה 
נקרא בשם 'חץ', על דרך הכתוב )ירמיה ט, ז( 
'חץ שחוט לשונם'. אבל השי"ת מגדיל חסדו 
ומסיר כל המקטריגים וסותם פיהם. וזה ביאור 
החץ  יכנס  'מוטב  אומר  רש"י שהשי"ת  דברי 
בי', כי הקדוש ברוך הוא מסיר הקטרוג מעל 
על  ומקבל  החץ,  בהם  יכנס  ולא  ישראל  עמו 
עצמו כביכול להשיבם תשובה ניצחת ולהסיר 
כל תלונה, ומבטיח לנו שלא יוכלו להזיק לנו 
וגם שלא לעכב מישראל טובה קטנה וגדולה. 

כך כותב המגיד מקוז'ניץ.
אחרת,  בדרך  ז"ל  רש"י  דברי  ניישב  ואנו 
בי',  החץ  יכנס  'מוטב  השי"ת  מאמר  לבאר 
לזה  וראיה  מחצה,  לשון  הוא  'חץ'  דתיבת 
ממאמר הכתוב )שמואל א כ, לז( 'הלוא החצי 
ממך והלאה' שקורא חצים בלשון יחיד 'חצי'. 
וזהו  ח'ייב.  ח'צ'יו  נוטריקון  הוא  'חץ'  גם 
תהיה  בי'  החץ  יכנס  'מוטב  השי"ת  שאומר 
כבר  אני  כי  בלבך,  דאגה  יעלה  אל  בשמחה, 
זכית  אתה  גם  שהרי  חייב.  החציו  עם  יסתדר 
טובים  ומעשים  מצוות  ולקיים  תורה  ללמוד 
זכיות  לו  בעולם שאין  יהודי  אין  כי  וחסדים, 
ואפילו ריקנים מלאים מצוות כרימון )ברכות 
נז.(. אבל מה שמצטערין שלפעמים בעת נפילה 
מבטיח  זה  על  הבורא,  ממצוות  ההיפך  עשו 
זה  זאת,  יעשה  אופן  ובאיזה  השי"ת שימחל. 
חלקו של השי"ת, 'ותחתור חתירה מתחת כסא 
משה/מנשה',  לתפילת  שקיבלת  כמו  כבודך 
כי ברגע אחד שיש לו לאיש היהודי מחשבה 
'ואשא  להשי"ת,  שייך  כבר  הוא  הרי  טובה 
אתכם על כנפי נשרים', שהשי"ת אינו מחשב 
כי אם חלק העליה שבריקוד ולא חלק הירידה 
שבו וכלל לא חשוב היאך עושה זאת - כי הוא 

כל יכול.
ובזה נוכל לבאר כיצד אפשר להיות בשמחה 
מחמת שיש גם חציו חייב, אלא שהחציו חייב 
לוקח השי"ת על עצמו, 'ואשא אתכם על כנפי 

נשרים ואביא אתכם אלי'.
הנה כבר נודע מאמר חז"ל )ויק"ר ל, יב( כי 
בתוך  בחינות  לארבעה  רומז  המינים  ארבעת 
לו  ויש  טעם  בו  יש  האתרוג  כי  ישראל,  כלל 
ריח, הלולב יש בו טעם ואין לו ריח, ההדסים 
הערבות  ואילו  טעם,  להם  ואין  ריח  בהם  יש 
לומר  יש  ושמא  ריח.  ולא  טעם  לא  להם  אין 
לולב  נטילת  אחר  רבא  שבהושענא  הטעם 
את  מניחים  הושענות,  של  וההקפות  והלל 
הד' מינים ולוקחים ביד את ההושענות, שהם 
הזה  למספר  ביאור  וצריך  ערבה,  בדי  חמשה 
מהם  נחסר  כאשר  המינים  ששלושת   - דייקא 
אחד  לולב  חמשה,  מספרם  יעלה  הערבות, 
חמשה  אבל  הדסים,  ושלשה  אחד  אתרוג 
אלו יש בהם איזה מעלה, הלולב יש בו טעם 
ואין לו ריח, האתרוג יש בו טעם ויש לו ריח, 

וההדסים יש בהם ריח בלא טעם.
אבל כאשר בא יום הערבה, אז אנו סמוכים 
ובטוחים על הרוכב בערבות, ]כדאיתא בגמרא 
)חגיגה יב:( שיש ז' רקיעים והגבוה מביניהם 
נקרא ערבות[, ונוטלין חמשה בדי ערבה שאין 
בהם כלום כנגד חמשה המינים שיש בהם לכל 
להשי"ת,  ואומרים  כשלעצמו,  מעלה  אחד 
שיש  החמשה  במקום  לוקח  הנני  הזה  היום 
בהם מעלה חמשה בדים שאין בהם לא טעם 
תעזור  ואיך  לעזר.  תהיה  להם  וגם  ריח,  ולא 
להם, על ידי ההבטחה שאמרת 'ואשא אתכם 
על כנפי נשרים' ופירש"י 'מוטב יכנס החץ בי'.
ויש להוסיף בזה כי 'נשר' הוא לשון נשירה, 
לו  יש  פניו  על  העץ  מן  עלה  נושר  כאשר  כי 
כי  למטה,  מלמעלה  שיורד  אחת,  דרך  רק 
מדרך הטבע אי אפשר להחזיר עלה אל העץ 
אחר שכבר נשר ממנו. ועל זה הבטיח השי"ת 
ואמר 'ואשא אתכם על כנפי נשרים' כי כאשר 
איש ישראל נפל ממדריגתו וניתק מן השורש, 
אף שבפשטות לפי סדר העולם אין דרך לשוב, 
גמורה  הבטחה  מבטיחנו  השי"ת  מקום  מכל 
'ואשא אתכם על כנפי נשרים' שישוב ויעלנו 

מן הְנָׁשר.
השי"ת  אל  מתחננים  אנו  הזה  וביום 
'הושענא רבה', שאנו מבקשים שגם הקטנים 
הקטנים'  ה'  יראי  'יברך  כנאמר  גדולים.  יהיו 
'עם  יראת שמים,  שיהיו אלו שיש בהם מעט 
יראי שמים  ויהיו  לגדולים  הגדולים' שיהפכו 
גדולים. ואפילו אלו שניתקו מן השורש מחמת 
הזה  הקדוש  ביום  יתברך,  רצונך  נגד  שעשו 
הבטחתך  ידי  על  לכולם,  תעזור  הערבה,  יום 
הוא  כביכול  הבוה"ק  בי',  החץ  יכנס  'מוטב 
למעלה משכל האנושי, והוא יודע איך לספוג 

ולהעלים את החלק הרע.
היו  מעשה  ואנשי  'חסידים  אני  ואומר 
מרקדין לפניהם באבוקות של אור', שהריקוד 
שמעלין  פירוש  ויורד'  'עולה  של  באופן  הוא 
במה שאנו  ידי השמחה  עצמה, שעל  הירידה 
עבדי השי"ת, ויש רצון פנימי ואמיתי לעשות 
השי"ת  יקיים  זה  ידי  על  להבוה"ק,  רוח  נחת 
הבטחתו שהבטיחנו בתורתו הקדושה 'ואשא 
אלי'.  אתכם  ואביא  נשרים  כנפי  על  אתכם 
ונזכה לראות בעיני הבשר בקיום הבטחתו איך 

שהוא מוחל עוונותינו, ונותן לנו חכמה בינה 
ודעת מכאן ואילך שנרצה להיות רק למעלה, 
להיות  שלא  נשרים'  כנפי  'על  בבחינת  רק 
נושר, רק אדרבה להחזיק עצמו מקושרים לעץ 
)משלי  בה'  למחזיקים  היא  חיים  'עץ  החיים, 
בכל  לבבנו  בכל  החיים  בעץ  להחזיק  יח(,  ג, 
מאודנו ובכל נפשנו. וממילא יתן לנו הבוה"ק 
ובממון, מתחת  בגוף  בנפש  כל הצטרכויותנו 
השמים.  מן  שמירה  והמלאה,  הרחבה  ידו 
שלש  'הושענא  טוב  רק  שיהיה  יעזור  השי"ת 
שעות'. השי"ת יעזור שכל השונאים יהיה להם 
נזק לבני  ויהיה הכל בלא שום  גדולה,  מפלה 
טובות  ופתקאות  טוב  בגמר  ונכתב  ישראל. 
'ותחזינה  לראות  ונזכה  ובגשמיות,  ברוחניות 

עינינו בשובך לציון ברחמים' בקרוב ממש.

ובזה נוכל לבאר 
כיצד אפשר 

להיות בשמחה 
מחמת שיש גם 
חציו חייב, אלא 

שהחציו חייב לוקח 
השי"ת על עצמו, 
'ואשא אתכם על 

כנפי נשרים ואביא 
אתכם אלי'

"
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בנגינה בכינור בימי החנוכההאדמו"ר שליט"א בסוכתו באושפיזא דדוד מלכא משיחא
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 :  "
אסור לפרק את 

 
של מרן"

חנני בלייך וחיים כהן  צילומים: בועז בן ארי

בפעם הראשונה מתייחס רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה 
משה עמאר שליט"א בראיון מיוחד למוסף החג בהרחבה 

לנושא השלום הספרדי, מגולל את ההתרחשויות בימי טרום-
הבחירות האחרונות, את הפניות שקיבל מכל הצדדים, ומזים 

את השמועות הבלתי פוסקות באשר לתמיכתו במפלגה 
שהוקמה על ידי פורשי ש"ס  הוא מסכם שנתיים של 

רבנות בעיר ירושלים, בהן עמד על הידורי הכשרות הידועים 
והנגשת מחלקות המועצה הדתית לכלל הציבור  וגם: חושף 

לראשונה את סיפור הדרכונים הספרדיים שאושרו בזכותו 
ליהודי וונצואלה והמפגש המרגש עם מלך ספרד, הקשר עם 
מלך מרוקו, חוזר לזיכרונות הילדות מהמפגשים עם נשיאי 
סוריה, מלך סעודיה, נשיא מצרים ומלכים נוספים ומספר 
כיצד הביא לגאולת בית הכנסת המיתולוגי בסין בו שכנה 

ישיבת מיר בזמן מלחמת העולם השנייה
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אלו  בימים  מציין  שליט"א,  עמאר  משה  שלמה  רבי  הגאון 
שנתיים לכהונתו כרב העיר ירושלים, בהצלחה רבה. הוא עומד 
בראש המערכות של רבנות ירושלים והמועצה הדתית, שומר על 
ואף  ומעולם  מאז  ירושלים  רבנות  את  שייחדו  הכשרות  הידורי 
מוסיף עליהם כהנה וכהנה, ונלחם על שמירת השבת בעיר הקודש 
הרב  יצא  החולפת,  השנה  במהלך  פעמים  וכמה  כמה  והמקדש. 
אל הרחובות יחד עם משלחת מכובדת, ודיבר על לבם של בעלי 

העסקים, שיסגרו את עסקיהם בשבת קודש.
אל  ממסע  הגר"ש  חזר  ללשכתו,  בואנו  קודם  מספר  ימים 
הקהילות היהודיות במקסיקו, אחד מתוך שורה ארוכה של מסעות 
שהוא עורך בתקופה האחרונה בקהילות יהודיות ברחבי העולם, 
במטרה לחזק אותן, לעמוד על גדרי ההלכה בכל אותן מקומות 
ולענות לשאלות ההלכתיות הבוערות שהצטברו עד לבואו, כאשר 
ראשי אותן קהילות ממתינים לאישיות תורנית בעלת שיעור קומה 
שתפתור את הדילמות אליהן נקלעו, חלקן לא פשוטות כלל וכלל 

ונוגעות בדיני נפשות בכל המובנים.
"עיקר המטרה שלי בנסיעות הללו", מספר הגר"ש עמאר, "הוא 
לחזק את הקהילות המקומיות. ב"ה, גם בנסיעה הפעם למקסיקו 
ובבתי  הגדולים,  בתי-הספר  בכל  הייתי  כמעט  גדול.  חיזוק  היה 
חיזוק  יוצר  שזה  חושב  אני  שלהם.  החשובים  והכוללים  הכנסת 

בכל מקום ומקום".
ושועי  המדינות  מנהיגי  עם  פגישותיו  על  שואלים  כשאנחנו 
עולם, אומר הרב: "לפעמים, לצרכי העניין, אם הקהילה ביקשה 
או ארגנה, יש גם פגישות עם מנהיגים שאינם בני ברית, שבשביל 
להם  חשוב  ההנהגה  עם  או  הממשלה  עם  הקהילה  של  היחסים 
שנערוך. אז נפגשנו גם בהם, כל פעם לפי העניין. גם במקסיקו, 
נהיה  שהוא  לפני  עוד  המדינה.  נשיא  עם  פעמיים  כבר  נפגשתי 
ביקש  והוא  מקומיים,  יהודים  של  בחתונה  בו  פגשנו  לנשיא, 
מאיתנו ברכה. ולאחר מכן, כשנהיה נשיא, רצה שוב לפגוש בנו, 
וזה היה טוב, כדי לחזק את הקשר שלו עם הקהילה היהודית. וכך 

גם במקומות אחרים".
בנסיעה הנוכחית של הגר"ש עמאר למקסיקו, הוא אף עבר בין 
שהצטברו.  הבוערות  לשאלות  וענה  במדינה,  השונים  הדין  בתי 
ראשי,  לרב  שנהייתי  לפני  "עוד  הרב,  אומר  בזמנו",  "במקסיקו 
את  עושה  שהיה  צדקה  הרב  בשם  גדול  חכם  תלמיד  רב,  היה 
מעתה  יעשה  מי  בעיה  הייתה  נפטר,  וכשהוא  במדינה.  הגיטין 
את הגיטין. הקהילה היהודית ברחבי מקסיקו היא גדולה, ורבני 
הוא.  לקהילתו  הגיטין  את  שיערוך  אחד  כל  החליטו  הקהילות 
מרן  בזמנו,  אז  בזה.  לעמוד  יכלו  שהם  במצב  היו  לא  הם  אבל 
הגר"ע יוסף זצ"ל ביקש שאני אלך לשם במיוחד כדי לעמוד על 
המצב ולמצוא הסדר. ואכן נסעתי לשם, ופגשתי את כל הרבנים, 

ושמעתי  והישיבות,  הכוללים  וראשי 
מהם את הפרטים. המצב כאמור היה 
לא  מהקהילות  חלק  של  שהרבנים 
היו במצב שאפשר לסמוך על הגיטין 
שלהם, ואז הבאתי רעיון להביא מכאן 
שני דיינים צעירים שמוסמכים לגיטין, 
הקהילות,  של  הדין  בית  יהיו  והם 
המקומי  הרב  בקהילה  בכל  כאשר 
גט  על  מדובר  נניח  אם  איתם.  יצטרף 
מהקהילה החלאבית, אז הרב המקומי 
של החלאבים יצטרף אליהם וכן הלאה, 
לשאר 3 הקהילות המרכזיות )השאמית, 
לשם  הבאנו  והאשכנזית(.  הטורקית 
את הרב טוויל והרב מלח, שני תלמידי 
חכמים מצוינים ביותר, וזה תפס תאוצה.

"הרב טוויל גם מונה כרב הראשי של 
מאד  גדול  לחיזוק  גרם  והוא  מקסיקו, 
בביקורי  והעדינה.  המיוחדת  בדרכו 
הנוכחי הייתי שם בביה"ס 'הר סיני', בי"ס 
כתבתי  מה  שם  לי  והראו  דתי,  ממש  לא 
שמונה  לפני  קודם  בביקור  אצלם  בספר 
יקראו  שהתלמידים  מבקש  שאני   - שנים 
קריאת  הלימודים  תחילת  עם  יום  בכל 
חיילי  להצלת  המעלות  שיר  וכן  שמע, 
צה"ל. הקב"ה נתן לי את הרעיון הזה. הרי 
להצלת  תהילים  שיגידו  אומר  הייתי  אם 
עם ישראל זה לא היה מדבר אליהם, אבל 
לי  התברר  וכעת  הצליח.  זה  הזאת  בצורה 
בכל  היום  את  כך  פותחים  הם  מאז  שאכן, 
שם  העמידו  מצוה,והם  גוררת  מצוה  בוקר. 

גם רב שאחראי על לימודי קודש בביה"ס ומחזק. בביקור הפעם 
שמח  אני  מתומצתת.  בצורה  שבת  הלכות  שילמדו  להם  הצעתי 
תמיד כשההתחזקות באה מבפנים, אבל גם אורח שבא ומשתדל 

גם זה נותן משהו".
בקהילה במקסיקו ובעוד מקומות רבים מספרים שכיום רוב 
השאלות הקשות בנושאי גיטין מגיעות אל הרב, כאשר התשובות 
קהילות  עם  ישיר  קשר  לרב  יש  האפשרית.  במהירות  נשלחות 
רבות בעולם, מה שמזכיר את החיבור שהיה למרן הגר"ע יוסף 

זצ"ל עם כלל הקהילות, דבר שלא ראינו אצל כל הרבנים.
דיברו  במקסיקו,  כשהייתי  כעת  גם  מתמיד.  קשר  יש  "אכן, 
איתי בנושא, והרב טוויל היה פה בשבוע שעבר והראה לי פסק 
בשמירת  מאד  שם  ומשתדלים  מתאמצים  הם  אליו.  שהצטרפתי 
לפסקיהם.  נוסף  רב  תמיד  לצרף  להם  חשוב  בדקדוקן.  ההלכות 
הגר"ע  ממרן  ביקשתי  שונים,  פסקים  כשכתבתי  בעבר,  אני  גם 
שיצטרף אליי, או ממורי ורבי הרב רוזנטל. אדם לא רוצה לשאת 
היו  ברבים  'כי  בעול.  לבד 

עימדי'". 
מוותיקי  הוא  הרב 
הרב  בארץ.  הדיינים 
בהרכבים  הרבה  ישב 
נחשב  והוא  השונים, 
לאחד הדיינים הוותיקים 

והמומחים. 
את  לי  נתן  "ה' 
עם  לשבת  ההזדמנות 
הדין.  עולם בבתי  גדולי 
בקזנבלנקה  בי"ד  היה 
במרוקו, היכן שנולדתי, 
עם הגאון הרב משאש, 
משה  הרב  הגאון 
הרב  והגאון  מלכה 
וכשהם  חזה,  יצחק 
הגיעו לכאן, הם ישבו 
בביה"ד בחיפה ובעוד 
ומהשמים  ערים, 
עם  שישבתי  גלגלו 
גם  כך  שלושתם. 
הרכבים  במסגרת 
גם  ישבתי  שונים, 
הגר"ע  מרן  עם 
הרב  עם  יוסף, 
ברוידא , הגאון הרב 
הגאון  כץ,  ראובן 
גולדשמיד,  הרב 
קרליץ  הגרח"ש 
הוא  הלימוד  זקנים,  עם  לשבת  זוכה  כשאדם  ועוד. 
שבעלה  ברק,  מבני  אישה  עם  לנו  שהיה  מקרה  זוכר  אני  עצום. 
והייתה  מאחר  כשרותו  על  שאלה  והיא  מאמריקה,  גט  לה  שלח 
בו בעיה מסוימת. ניגשתי אל הגר"י זילברשטיין, שיש לנו קשר 
וישבנו  בדין,  פעמים  הרבה  יושבים  שהיינו  לאחר  מאד  טוב 
להתייעץ. אמרתי לו שיש דיינים בביה"ד שרצו להחמיר, ושאני 
הצעתי להקל ובכל מקרה לנסות להשיג גט 'חלק', ואז - אם נשיג 
גט חלק, לא צריך להתחשב בגט הזה, ואם לא, נשב לדון. בגלל 
שהשאלה הייתה כבדה, החלטנו לשאול את מרן הגרי"ש אלישיב 

בלימוד  הגרי"ש  את  שפגשתי  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  זצ"ל. 
דיין, הוא הרי היה מוותיקי הדיינים,  וחקר כמו  ישב  ממש. הוא 
שיכניסו  ביקש  אח"כ  קץ.  אין  בסבלנות  הפרטים  כל  אחר  ודרש 
אליו את האישה ושאל את כל השאלות, הייתי נוכח שם. ואז גם 
הוא אמר שכדאי לתת גט 'חלק' בלי בעיות, ואם לא, נשב ונדון על 
הגט הקיים. ב"ה פתרנו כך את הבעיה. פחדנו שאם נבקש מהבעל 
גט חדש הוא לא ירצה לתת, לכן נתנו את הגט הזה ושלחנו להודיע 
לו שאשתו בעצם מגורשת ממנו, אבל בגלל כל מיני בעיות אנחנו 

רוצים שישלח גט חדש, וזה עזר והוא אכן שלח, והעניין נפתר".

הקושיה בתוס' של 
הרופא הגוי

אחד הדברים הלא ידועים הקשורים לרב, הוא שהגר"ש עמאר 
היה בין האישים שהביאו לגאולתו של המבנה בו שכנה ישיבת 

מיר בסין בזמן מלחמת העולם השנייה.
"בתור רב ראשי", מספר הגר"ש, "היה לי ביקור בסין, ונפגשתי 
הייתי  וגם  שנחאי  העיר  ראש  עם  שלהם,  הדתות  שר  עם  שם 
יהודית,  מחלקה  שם  להם  יש  מעניין,  זה  שלהם.  באוניברסיטה 
שהראש שלה דובר עברית. במהלך הביקור הזה, ביקשתי מהאישים 
הנכבדים שאת בית הכנסת בו שכנה הישיבה, ייתנו ליהודים, והם 
אמרו שיבדקו את העניין. בהמשך התברר שאחד מבתי הכנסת בו 
שיתנו  ביקשתי  ואני  ממש,  חרב  והיה  נהרס  כבר  הישיבה  שכנה 
ליהודים את בית הכנסת האחר, שנשאר. אחרי מו"מ ארוך, שזה 
הגבוהים.  בזה בחלונות  לי שידונו  נאמר  נערך,  איך  סיפור שלם 
אני הייתי קצת מאוכזב מהתשובה, והגעתי לשגריר ישראל שם, 
שאמר לי שעצם זה שהם אמרו לא רק 'שמענו' אלא גם שידונו 
סין  שגריר  אליי  בא  וחצי  שנה  אחרי  ואכן,  גדול.  הישג  זה  בזה 
הייתה  ליהודים.  המבנה  את  לתת  שהחליטו  לי  ובישר  בישראל, 
זו שמחה גדולה. לאחר מכן נסע שר הדתות יעקב מרגי לקבל את 

המפתח, והיה טקס יפה ומרגש".
בזמנו סיפרו שבסין מתחילים אפילו הגויים ללמוד גמרא, כי 

שם סבורים שהתלמוד היהודי מפתח את הראש.
"זה מזכיר לי דבר מאד מעניין. אני הייתי עולה חדש ממרוקו 
כשהגעתי בגיל 14 ללמוד בישיבת 'תפארת ציון' בבני ברק. למדתי 
אצל אותם רבנים שלימדו את מרנן הגר"ח קניבסקי, ולהבדלב"ח 
הגר"ח גריינמן זצ"ל. ליד הישיבה היה גר רבי שמריהו גריינמן, 
בכל  בישיבה  איתנו  מתפלל  שהיה  חיים,  ר'  של  הגדול  אחיו 
וכל  חדש,  עולה  שהייתי  בגלל  אולי  מאד,  אותי  קירב  הוא  יום. 
חלה  הוא  לימים  חידוש.  איזה  לי  אומר  היה  התפילה  אחרי  יום 
והלך לצרפת, לרופא מומחה שהיה שם, ושהה שם חודש לצורך 
לו שלום עליכם. הוא שאל  לומר  טיפולים. כשהוא חזר, הלכתי 
ק'.  דף  דף?  איזה  גיטין.  לומדים כעת? אמרתי:  אותי: מה אתם 



עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 

מכתב ששלח למלך מרוקו
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לי  ואז הקשה  והשבתי שכן,  הוא שאל,  התוספות למדת?  את 
והוא  המהרש"ל,  קושיית  שזו  לו  אמרתי  הדברים.  על  קושיה 
שמח שמחה גדולה, כשאני מתפלא מה השמחה הגדולה. הוא 
המשיך ושאל אותי מה התירוץ, ואמרתי לו. שאלתי אותו: למה 

הרב כה שמח? ואז סיפר לי דבר מעניין:
גוי  בפרופ'  שם  ופגשתי  בצרפת  כעת  הייתי  אמר:  "הוא 
גדולים  הכי  המלומדים  מהמדענים  אחד  שהוא  שאומרים 
בעולם, בעל שם עולמי. והוא הקשה לי את הקושיה הזו, שלא 
התירוץ  את  לו  תירצתי  ואני  המהרש"ל  קושיית  שהיא  זכרתי 
הזה, ואני שמח שכיוונתי לתירוץ המהרש"ל. התחלתי לצחוק", 
שהגוי  איתי  מתבדח  שהרב  חשבתי  "כי  עמאר,  הגר"ש  מספר 
ידע כך את הגמרא... אמרתי, עליו נאמר 'גוי גדול עצום ורב', 
גוי גדול וגם רב... ואז סיפר לי הרב שגם הוא התפלא ושאל על 
כך את הגוי, שסיפר לו שהוא תמיד מוזמן לכל הסימפוזיונים 
הכי גדולים בעולם, שם הוא פוגש בהרבה מדענים יהודים והוא 
שומע מהם שיש מקצוע שנקרא גמרא, עליו הם אומרים שהוא 
רמאים,  הם  שהיהודים  יודע  אני  אמר:  הוא  טוב.  הכי  המדע 
כאשר  ופעם,  עליי.  לעבוד  יהודי  פטנט  עוד  שזה  וחשבתי 
זה אחד המלומדים, הוא ביקש ממנו שיביא  שוב אמר לו את 
לו. הוא סיפר לרב: ראיתי מולי  והלה הביא  לו לראות גמרא, 
ספר שכולו אותיות, ואין בו אפילו ציור אחד, והכתב משונה. 
אמרתי למדען היהודי: תקרא לי מה כתוב, ונוכחתי שגם הלשון 
משונה. חשבתי שהיהודים לקחו בכוונה משהו שאף אחד לא 
יכול להבין ואז אומרים עליו שהוא המדע הכי טוב, ולך תוכיח 
היה  ממון  ללמוד.  החליט  והוא  מאד,  אותו  הרגיז  זה  שלא... 
ולמד  יהודי  מורה  שכר  והוא  וחכמה,  הזיכרון  כח  גם  וכך  לו 
א"ב ואחרי זה למד חומש וגם רש"י, עד שכבר התחיל ללמוד 
מרמה.  שזה  כמה  עד  להראות  כדי  ותוספות,  רש"י  עם  גמרא 
שאל אותו ר' שמריהו: נו, ומה יצא? והוא השיב לו: מאז אני 
מלמד  שאני  מה  כל  לו:  אמר  הוא  גמרא.  רק  כלום,  לומד  לא 
שלי,  הטוב  מהזיכרון  רק  זה  באוניברסיטה  האחרונות  בשנים 
כי אני כבר לא לומד ומחדש בדברים אחרים, רק גמרא. ואחר 
כך הוא כמעט צעק על ר' שמריהו: אתם היהודים לא יודעים 
מזלזלים  ואתם  חכמה,  כזו  לכם  נתן  ה'  לכם.  יש  מה  להעריך 
בה. אמר לו ר' שמריהו: לי אתה אומר כך? אני מיום עומדי על 
דעתי לומד רק גמרא. אמר לו הפרופ': כן, אבל אפילו שאתם 
לומדים אתם לא יודעים את הערך של זה, כי אתם רגילים לזה, 
אבל אני שלמדתי את כל המדעים וגיליתי את המדע הזה, איני 
יכול לעזוב אותו. מה שאתם לומדים גמרא זה לא מספיק. אם 
הייתם קולטים את העומק שבה, הייתה צריכה להיות לכם יותר 
התלהבות, והתמסרות טוטאלית. ואז שאל אותו את השאלה על 

התוספות ור' שמריהו תירץ לו".
אנחנו  בארץ  גם  בחו"ל.  הגיטין  נושא  על  קודם  דיברנו 
ונגד  הרבני  הממסד  נגד  קשות  התקפות  לאחרונה  רואים 
הרבנות הראשית, והדרך בה נעשית בישראל נישואין וגירושין 

על פי ההלכה.
"לפי דעתי", אומר הגר"ש עמאר, "עם ישראל יודע להעריך 
נישואין  לעשות  ושצריך  ברירה,  שאין  ויודע  שלו,  התורה  את 
וגירושין רק לפי ההלכה כפי שהיה בכל הדורות. עברנו הרבה 
משהו.  לשנות  תביעה  הייתה  לא  ומעולם  וטלטולים,  גלגולים 
אבל כאן באים אנשים זרים שרוצים להרוס את כרם ה' צבקות, 
ולדבר,  לכתוב  שיודעים  מלומדים  אנשים  לשכור  ומתחילים 
רוח  את  ולהבאיש  להכפיש  ומנסים  קצת,  כאן  וגם  בחו"ל 
רפורמים  יש  היהדות.  את  להמאיס  כדי  העם  בעיני  היהודית 
וקרובים אליהם שנלחמים כדי שיתנו להם אישור לערוך גיטין. 

הם רוצים להכניס נשים לבתי הדין. את כל הרעות הם רוצים 
להכניס. אני, כבר בזמנו כשהייתי שם כנשיא ביה"ד, עמדתי על 
כך שיתנו לנו דובר כי צריך כוחות הרבה יותר גדולים ממה שיש 
חיצוני,  גוף, אפילו  איזה  קם  היה  מולם. אם  להילחם  כדי  לנו 
שיעזור לבתי הדין וישמור על הגחלת היהודית ויסביר החוצה, 
אין ספק שזה היה עוזר המון. אם אותם מכפישים יסיירו בבתי 
אוי  אומרים:  הם  אחרת.  זה  את  יראו  שהם  בטוח  אני  הדין, 
ואבוי, אם תתחתני ברבנות תהיי עגונה כל חייך. אבל אם יספרו 
כמה עגונות באמת יש, ובכמה טיפלו, ניווכח שאין אף משרד 
וגם אותן  פה,  כישלונות כמו שיש  לו כה קצת  ממשלתי שיש 

נשים עגונות מטופלות עד כמה שידי הדיינים משגת. אספר לכם 
מעשה שהיה: הייתי חבר ועד הרבנים לפני שנים רבות, ובאו 
אז ארגוני הנשים ופרסמו בלי להסס ש'יש מאה אלף עגונות'. 
אמרתי להם: תראו, אתם אומרים כך, אז אני לא אטריח אתכם 
לתת לי את שמותיהן של כל המאה אלף, אבל תנו לי בבקשה 
רשימה של אלף נשים עגונות בלבד. שאלו אותי: ומה תעשה? 
אמרתי, אני מבטיח שתוך כמה חודשים כולן תהיינה מסודרות. 
אמרו לי: איך? אמרתי, שיש לי שיטות שהמצאתי איך לפעול 
בין  להם שאעבור  אמרתי  בעיניהם.  חן  מצא  וזה  הזה,  בנושא 
לי:  אמרו  בנושא.  שידון  מיוחד  בי"ד  ונפתח  הדיינים  חבריי 
אין בעיה, תוך חודש תקבל את הרשימה. עברו כמה חודשים, 
ולא  שלימה,  שנה  נמשך  זה  וכך  האלף?  איפה  נו,  ושאלתי: 
הביאו לי רשימה של אפילו עשר נשים כאלה, כי אין. הלכתי 

אמרתי:  בהם  שפגשתי  פעם  ובכל  ובעקביות,  בסבלנות  איתם 
איפה האלף? אבל הם מעולם לא הביאו שום רשימה. אף פעם 
לא היו יותר מעשר נשים עגונות, אולי עשרים. אמנם יש כ-200 
מעוכבות, אבל לא באמת עגונות. לעתים הן אפילו המעגנות. 
כולה  אומרת  וזו  שלי  כולה  אומר  זה  הזוג,  בני  בין  ויכוח  יש 
שלי. לכן תמיד יש בערך 200 זוגות כאלה, בגלל שהיום יותר 
מידי מגרשים בקלות. פעם היו מדברים ועושים שלום בית, אבל 

היום מרוב הלחץ, התחילו בתי הדין לזרז את הגירושין".
בכיר  רב  לאחרונה  יצא  למה  אז  עגונות,  כמעט  אין  אם 

בקריאה על הצורך להקל עבורן?

פשוטה:  דוגמא  נכון.  לעבוד  צורך  יש  'להקל',  צורך  "אין 
כשהייתי אב"ד בבאר שבע, הגיע אליי לדיון אדם רע מאד שעשה 
רעות גדולות בביתו ודנו אותו ל-12 שנות מאסר. במושגים של 
אותו  והבאתי  עגונה,  נותרה  היה המון. אשתו  זה  ימים,  אותם 
מהכלא לדיון הגירושין. הוא היה חצוף ועז פנים, ואמר: מה, 
וכי אני אני אשב בכלא והיא תהיה חופשיה ותתחתן? ממש לא. 
ניסיתי בטובות, ולא הלך. אז נתתי הוראה לצמצם את פעילותו 
בקנטינה של הכלא ואת החופשות שלו. ההוראה הזו התגלגלה 
ליועץ המשפטי של הכלא, והם שלחו אותה לביהמ"ש למחוזי 
ואז ליועץ המשפטי לממשלה יוסף חריש. וחריש כתב שאין לנו 
סמכות לזה. אחר כך, אחרי שנים, זה כבר נעשה חוקי )היום יש 
לנו  הייתה  לא  אז  לכלא(, אבל  לדיינים סמכות אפילו להכניס 
סמכות. לא יכולתי לעשות כלום נגדו, ובדיוק היה דיון בביה"ד 

אמר לו הפרופ': כן, אבל אפילו 
שאתם לומדים אתם לא יודעים 

את הערך של זה, כי אתם 
רגילים לזה, אבל אני שלמדתי 
את כל המדעים וגיליתי את 
המדע הזה, איני יכול לעזוב 

אותו. מה שאתם לומדים גמרא 
זה לא מספיק. אם הייתם 
קולטים את העומק שבה, 

הייתה צריכה להיות לכם יותר 
התלהבות, והתמסרות טוטאלית. 
ואז שאל אותו את השאלה על 
התוספות ור' שמריהו תירץ לו

עם מרן הגר"ש כהן שליט"א 

עם הגר"מ מאזוז שליט"א 
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עם אותו אסיר ורפו ידיי. ואז אמרתי: אסור להתייאש, ואמרתי לו: 
למרות כל הטענות לטובתך של כל היועצים, תבוא לכאן שוב ביום 
ראשון. אמר לי האסיר: אתה רוצה להרוג אותי? אמרתי לו: תגיד 
תודה, אתה יוצא לאוויר, מדבר איתנו, זה לבטח יותר טוב מהכלא. 
יוצא  אני  בראשון,  אליכם  לבוא  כדי  לא.  ממש  האסיר:  לי  אמר 
והוא התחיל  רעים,  תנאים  עם  לבית מעצר  אותי  לוקחים  ברביעי. 
ראשון  יום  בכל  כך מעכשיו אתה  יפה! אם  לו:  לי. אמרתי  לתאר 
פה! על זה אף אחד לא יכול היה לומר לי משהו, ועם השיטה הזאת 
המון עגונות הותרו. אם הדיין מחפש ועוקב, אפשר למצוא דרכים. 

אם נלחמים, יש דרכים. אני הייתי מהיוזמים של ה'פטנטים' הללו.
"היו עוד מפריעים שנאלצנו למצוא דרכים לדלג מעליהם. מיד 
לנו לדון על  נכנסתי למינוי כרב הראשי, עשו חוק שאסור  כשאני 
ילדים. אבל מה לעשות, כשדנים בהלכה בכל מיני מצבים הלכתיים 
סבוכים, ברור שההלכה משליכה גם לעתים על הילדים ודינם. אבל 
יושבים  יהיה בן 18. היינו  החוק אסר לנו לדון עליהם עד שהילד 
לדון, ופתאום היה מופיע עו"ד ואומר: אני ממשרד היועץ המשפטי 
לממשלה, ואין לכם סמכות לדון. היו דיינים שדנו בכל זאת, ובאו 
עותרים והלכו על זה לבג"ץ וביטלו את הפסקים. דיברתי אז עם כל 
הרבנים, איך ייתכן ששותקים על זה. ומיד כשאני נכנסתי לביה"ד 
הגדול, בהרכב עם הגר"א שרמן, הגר"ח איזירר ועוד, זימנתי אלינו 
יבוא. אבל  לא  הוא  כולם אמרו:  רובינשטיין.  את השופט אליקים 
מה  שאלו:  הם  לדון.  והתחלנו  סגניו,  עם  בא,  הוא  המיועד  ביום 
הבעיה? אמרתי להם: היום דנים מה הבעיה, ומחר כבר ימצאו צדדי 
היתר. אתם רוצים שלא נדון עד שיגדל, אבל אז כבר לא יעזור לדון, 
כי כבר לא יהיה איך לברר את דינו. אז הוא שאל: ומי אמר שביה"ד 
שרובינשטיין  מכיון  כעת,  האישה!?  על  שידונו  עליו,  לדון  צריך 
אדם דתי וידוע שהוא לומד משניות, אמרתי לו: יש משנה מפורשת 
על כך! משנה? הוא שאל, איזו משנה? אז ניגשתי לארון הספרים, 
רבי  רבי עקיבא,  בין  נמצאת מחלוקת  יבמות, שם  והוצאתי מסכת 
שם  וכתוב  דיברנו,  עליו  ההלכתי  בדין  התימני  ושמעון  יהושע 
שמצאו מגילת סתרים ובה כתוב ההכרעה במחלוקת, לקיים דברי 
התנאים,  גדולי  כאן  יושבים  ייתכן?  זה  איך  שאלתי:  יהושע.  רבי 
רבי עקיבא ורבי יהושע, והם פוסקים הלכה עפ"י כתב ישן שמצאו, 
וכך מכריעים הלכה של מחלוקת בין גדולי התנאים? אלא זה בי"ד 
והכריע ממילא  דין האישה,  וקבע את  בין איש לאשתו  ודן  שישב 
גם את דין הבן, ואיזה בי"ד? הסנהדרין, אלה שיכולים לפסוק בזה, 
רובינשטיין  ישנה?  כי אחרת איך פוסקים עליו הלכה רק ממגילה 
על  קושיות  הקשה  ואז  והשתכנע,  עיין  המשנה,  את  מידיי  לקח 
בי"ד  אזור  נעשה שיהיה בכל  לו שאנחנו  המהלכים שלנו. אמרתי 
חשוב, המורכב מאבות ביה"ד ותיקים, שיהפכו בזכותו של כל ילד, 
וניתן רשות שכשיגדל - יהיה לאותו ילד רשות לערער. הוא הסכים 
וקבע  ואני  רובינשטיין  חתמנו  ועליו  מסודר  מסמך  הכין  לדברים, 
אותו לשנתיים. אבל מאז כבר הסמכות הזו חזרה לביה"ד, באופן 

קבוע. כי אם לא ביה"ד ידון על כך, מי ידון?".
בכל פעם שהרב ראה ש'אין מוצא', הוא מצא פתרון יצירתי.

"כמעט ולא היה ישיבה בענייני גיטין שלא עשיתי גט, גם כשהיו 
בעיות, והיו מקרים עם בעיות קשות. לא אזכיר כמובן שמות, אבל 
הגיעו אלינו זוגות מהמשפחות הכי טובות, לעתים דווקא שם כשיש 
משבר המאבק הוא יותר קשה, כי יש פה גם עניין של מעמד וכבוד 
משפחה. אבל ב"ה כשהגיעו אליי, כולם יצאו עם גיטין במהירות 
הייתה  שבתו  ממקסיקו  ידוע  בדיין  קשור  היה  מפורסם  גט  הבזק. 
עגונה. אמרו לו: קח אותה לביה"ד של הרב עמאר והוא יפתור לך 
קשים  מקרים  גומרים  היינו  הגדול  בביה"ד  היה.  וכך  הבעיה.  את 
בצורה מהירה. אם עובדים טוב, עם רצון גדול עם שכנוע, אפשר 

לפתור גם מקרים קשים מאד".

 כשמלך ספרד בכה
אירע  עמאר,  בגר"ש  הקשור  נוסף  מפורסם  ולא  מרתק  סיפור 
מספר  אותו  סיפור  בוונצואלה,  היהודית  בקהילה  שנים  כ-8  לפני 
כאן הגר"ש לראשונה. "הייתי בזמנו בקהילה בוונצואלה, ואז היו 
עלה  כשהוא  המדינה.  נשיא  להיות  הולך  צ'אבס  שהוגו  שמועות 
הרבה  איתו,  קשה  תקופה  להם  להיות  שהולכת  הבינו  והיהודים 
מהם עזבו וברחו למיאמי ועוד מקומות. התייעצנו אז יחד עם ראשי 
הקהילה עם בכירים מכמה מדינות, כמו למשל עם השגריר של ספרד 
בוונצואלה, וחיפשנו מקום שיקבל את שאר היהודים. השגריר היה 
בחור צעיר, נוצרי מלומד מאד, שלמד יהדות באינטרנט. בפגישה 
הראשונה, לא האמנתי, הוא שאל אותי מה ההבדל בין תיקון לאה 
לתיקון רחל... בכל אופן, בפגישה איתו הזכרתי לו שבזמנו השגריר 
היפני הציל עשרות יהודים בשואה, ואמרתי לו שצריכים גם עכשיו, 
ספרד  ליוצאי  לפחות  ספרדים,  דרכונים  יהודים  לאותם  לעשות 
ורובם שם כאלה. יזמנו פגישה עם שר המשפטים ושר הפנים של 
יותר גם הלכתי למלך הזקן של  ספרד, שהיו אצלי בבית, ומאוחר 
ספרד. היו לי איתו כמה פגישות, ובפגישה השנייה התחלתי לתאר 
לו איך היהודים סבלו כל השנים וכו'. הוא בכה. אני זוכר כיצד ירדו 
לו דמעות על העניבה האדומה. והוא הבטיח לנו שהוא יתמוך בזה, 
כי בלי תמיכתו לא יתנו ליהודים הללו אזרחות. אחר כך הוא פרש 
ובנו מונה כמלך, ושוב פגשתי גם את הבן, שהתייחס אליי באהדה. 
סיפרתי לו על המפגש עם אביו, ואכן בתמיכתו הממשלה החליטה 

לתמוך בהצעה. הם אפילו רצו לתת לי אזרחות כבוד ולתת לי את 
הדרכון הספרדי הראשון, ואז אמרו אנשים שאני מחפש שתהיה לי 
אזרחות ספרדית, כאילו אני הולך לעזוב את הארץ... זו הייתה כמובן 
צ'אבס  ב"ה  בינתיים  אבל  בעניין,  ופעלנו  המשכנו  גמורה.  שטות 
מת, ואומרים גם שממלא מקומו הולך ליפול בעז"ה, והיהודים שם 

חיים מצוין ובתי הכנסיות מלאים וכל הצורך בדרכונים התייתר".
גם ממלך מרוקו הרב קיבל את האות הגבוה ביותר.

"אני הכרתי עוד את סביו. אני זוכר כילד את המלך עובר לידינו 
גם  כילד  ראיתי  לו.  מריעים  ביה"ס  ילדי  וכל  פתוחה,  מכונית  עם 
נאצר  את  גם  מלכים.  הרבה  ועוד  סעודיה  מלך  סוריה,  נשיא  את 
הבאנו  מרוקו,  במלך  כשנפגשנו  פנים,  כל  על  בתרועות.  קיבלנו 
לו מתנה, מטבע עם השם של בנו. היום הוא בן 11, אבל אז הוא 
היה תינוק בן שלושה חודשים. על המטבע היו שמות של שמירה 
בצרפתית, והסברתי לו שאלו שמות של מלאכים לשמירה. הוא נתן 
הוא  הילד.  על  מהר  אותו  שימו  להם:  ואמר  לאנשיו  המטבע  את 
הידועה  בברכה  גם  אותו  בירכתי  עשיתי.  וכך  שאברכו,  גם  ביקש 
'הנותן תשועה למלכים'. יחד איתי הבאתי גם מכתב מראה"מ דאז 
שרון. בפעם השנייה שהייתי אמור לפגוש אותו, באותו לילה הרגו 
את השייח' יאסין. בשל האירועים, הוא פחד לפגוש אותי, וביקשו 
שאשאר במלון, ושלח אליי שרים בכירים. ובפעם השלישית, הוא 
ביקש שאבוא לשם כדי לקבל את המדליה הכי גדולה שלהם. אבל 
מאד  מודה  שאני  לו  אמרתי  באב...  בתשעה  בדיוק  יצא  התאריך 
על המחווה, אבל הטקס יוצא ביום האבל של עם ישראל על בית 
המקדש. הוא כיבד את זה וקבע את זה לזמן אחר, והעניק לי את 

האות. נתן לי כבוד מלכות ממש".

השלום בציבור הספרדי
בשנה האחרונה, לאחר שהיו כאלה מתוכנו שניסו להגיע להסדר 
עם הרפורמים על קבלת חלק בכותל המערבי, הרב היה בין אלה 

שנלחמו נגד המהלך, זעק נגדו, ואכן טרפדו אותו לפי שעה.
הממשלה  לראש  רפורמים  של  משלחת  שבאה  יהודי,  לי  "אמר 
ואמרה לו שאני מעכב את הגאולה, כי אני פועל למנוע מהם לקבל 
על  דנים  אמנם  בינתיים.  הוקפאה  ההחלטה  ב"ה,  בכותל...  חלק 
פעילות  עושים  אנחנו  יקרה.  לא  שזה  כדי  להתחזק  וצריך  השינוי 
לבג"ץ  עו"ד  עם  גופים שהולכים  קמו  לצערי,  הזה.  בעניין  בשקט 
ומנסים דרכו לקבל חלק בכותל. השאלה היא איך הבג"ץ יחליט, 
וצריכים להיות נכונים למאבק גם במישור הזה. אבל צריך להדגיש, 
שאפילו אם הבג"ץ יחליט לתת להם חלק בכותל, זה לא חמור כמו 
החלטת ממשלה. כי אם זה היה קורה בהחלטת הממשלה, זו הייתה 
וכאן  הפעם הראשונה שמכירים בהם כמאן דאמר. כאילו עד כאן 
'היהדות  בשליטת  ומכאן  הראשית,  הרבנות  בשליטת  הוא  הכותל 
המתקדמת' רח"ל, וזה חמור מאד. אם זו החלטת בג"ץ, זה משהו 
אחר עם משמעות אחרת, זה לא הכרה. ב"ה, הרבה התעוררו, אבל 
צריכים להמשיך להיאבק ואני בטוח שכל גדולי הדור סבורים כך. 
וחכם  קנייבסקי  אין ספק שמרנן הגאון הרב שטיינמן, הגאון הרב 
שלום כהן לא יתנו יד לזה. אפילו חשבתי לבוא אליהם כדי להסביר 
בכל  שעמדו  וכמו  ישתקו,  לא  ודאי  והם  נגמר,  לא  עוד  שהעניין 
המערכות יעמדו גם פה לחזק את ידי השליחים העוסקים במלאכה. 
"אם הזכרנו את מרן הגראי"ל שטיינמן, אני זוכר איך שבתור נער 
צעיר הייתי הולך לגראי"ל בפוניבז' להתייעץ איתו. הסתכלנו עליו 
כמלאך ה'. גם אצל הגר"ח קניבסקי הייתי לפחות פעמיים בשבוע. 
למדתי עם בנו הגדול וגם הייתי שואל אותו הרבה בלימוד ובהלכה. 
אני  ולכן  איתו.  עצום  קשר  לנו  והיה  ברק,  בבני  רבות  שנים  גרתי 
בטוח בדעתם בנושא, רק אמרתי שאפילו אם תמצי לומר שהם יגידו 
שכדאי לעשות הסדר, הוא צריך להיות לא על ידי הממשלה. אני לא 
יודע מה הגדולים יכריעו, אבל אסור שזה יהיה ע"י הממשלה, כדי 
שלא תהיה בהם הכרה. כי אם כן תהיה, הם לא יפסיקו. כבר כעת 
רבני  מינו  לא  15 שנה  וביישובים. במשך  בצבא  רבנים  רוצים  הם 

ישובים, כי הם רצו למנות גם אישה ובג"ץ התחשב בהם".
בחומות  לעשות  המנסים  שיש  רבות  פרצות  על  מדבר  הרב 
ההלכה והיהדות במדינה. הזרם הזה גובר והולך מאז שהרב נמצא 

במערכת הרבנות?

"אין ספק. קמו גופים, גם אורתודוקסים, עם נטייה קשה לכל מיני 
להם  אנחנו שומעים שיש  ולצערנו  כוחם,  את  מנסים  והם  כיוונים 
ומשתפים  אני מאמין שאם משתדלים  וזה חבל מאד. אבל  הכרה, 

כוחות בשיתוף פעולה, נוכל לעמוד נגד הפעולות האלה".
הרב מסכם כיום שנתיים בתפקיד הרב הראשי לירושלים. מהי 

הנקודה המרכזית שהרב עמד עליה בתקופה הזו?
ממש  עשינו  הנישואין  רישום  בנושא  ונישואין.  כשרות  "נושאי 
מהפכה. יש הוראות שנכתבו במשך הזמן, שעוד יעמדו גם לרבנים 
ערי  בכל  ייחודית  מצוינת,  היא  בירושלים  הכשרות  גם  אחרינו. 
הארץ. אמנם תמיד יש אפשרות ומה לתקן, ואנחנו משתדלים דבר 
יום ביומו שני הרבנים הראשיים ביחד וכל אחד לחוד, יחד עם צוות 
רוחמקין  הרב  מצוינים,  מחלקות  ומנהלי  מהכלל,  יוצא  מפקחים 

והרב בורנשטיין, שעובדים נפלא ביותר.
"בהקשר לפעילות שלנו בירושלים, אני רוצה לציין שאני בקשר 
לציין  שיש  ברקת,  ניר  מר  ירושלים  העיר  ראש  עם  רבה  ובידידות 
לעיר  ונצורות  רבות  כה  שעשה  בירושלים  עיר  ראש  היה  שלא 

ירושלים, ובפרט לציבור הספרדי בכללותו".
הכבוד  את  רואים  ויותר  יותר  אנחנו  האחרון  בחודש  לסיום, 
לרב,  שליט"א  כהן  שלום  חכם  בין  וההערכה  האהבה  ההדדי, 
ומאידך את הכבוד וההערכה ההדדית שיש לרב עם הגר"מ מאזוז. 
אולי  הספרדי,  בציבור  פירוד  לעשות  שמנסים  כאלה  יש  כאשר 
הרב, בתור מי שמוערך על ידי כל הצדדים, יחליט שהגיע הזמן 

לגשר?
לכל  אמרתי  אחרת,  מפלגה  להקים  שכשחשבו  היא  "האמת 
הראשים שלה כולל לאלי ישי, שבשום אופן לא יעשו זאת. ביניהם 
באותה  אליי  פנו  הם  שגם  בש"ס,  כיום  מכהנים  ח"כים  כמה  היו 
שאלה, ובזכות העצה וההחלטה שלי שאסור בשום פנים ואופן לפרק 
את מפעל חייו של מרן זצ"ל, הם נשארו ומכהנים כיום כח"כים מן 
המניין בש"ס. מיד אחר כך נסעתי לגר"מ מאזוז, אנחנו ידידים כבר 
40 שנה. הגעתי אליו ואמרתי לו שזה לא מתאים שאנחנו נפרק את 
מה שמרן הרב עובדיה עשה. הוא אמר לי מה הביא לכך, ואני אמרתי 
לו שלכל דבר אנחנו נמצא פתרון. אחת הטענות שהוא העמיד בפניי, 
היא שדחו את פלוני ועשו לו כך וכך זה לא צודק. אמרתי לו: אין לי 
תשובה על כך, ואני אלך להביא על כך תשובה. משם הלכתי לביתו 
של חכם שלום כהן, דיברתי איתו וסיפרתי לו מה היה, ואמרתי לו: 
אני יכול בעז"ה לפי השיחה שהייתה להביא את הרב מאזוז, אבל 
יגיד לי.  אני צריך תשובה מה לענות לו כי לי אין סמכות, וכבודו 
הוא אמר לי: טוב, תן לי לבדוק את העניין. למחרת אותו יום היה 
אצלי בבית הגר"ש בעדני, דיברתי אתו על אותו עניין, וגם הוא אמר 
לי שיבדוק את הנושא. למעשה, הם לא החזירו לי תשובה, הבנתי 
ובוודאי  בוודאי  אבל  התערבתי.  לא  אני  ומאז  עיכוב,  איזה  שהיה 
שזה לא מצדיק לעשות פילוג ומחלוקת, במיוחד בציבור הספרדי 
בארץ. ומכיוון שאני לא התערבתי, אנשים ניסו לומר שהלכתי לצד 
בזמן  בזה.  התעסקתי  לא  שמעולם  היא  האמת  אבל  אחר,  או  זה 
הבחירות, אפילו בניי ואפילו רעייתי שאלו ולא רציתי להשיב. היה 
לי אחות אחת, שלחצה עליי  יש  לי קשה גם מול אחותי הגדולה, 
שאומר לה מה להצביע. אבל התחמקתי ולא אמרתי, כי באמת לא 
רשמי  תפקיד  בנושא  להתערב  יכול  לא  גם  ואני  להתערב,  רציתי 
ברבנות. אבל עדיין לא התייאשתי. את הדרך עליה שאלתם ניסיתי 
על  לוקח  אני  ודאי שאשמח.  דרך אחרת שתצליח  ואם אמצא  אז, 
עצמי בתקופה שאני אראה שהיא רלוונטית, לפעול יום ולילה כדי 
תבער,  לא  המחלוקת  אש  שח"ו  כדי  הספרדי,  הציבור  את  לאחד 
הישיבה  ראש  מרן  עם  לנו  שיש  ההדדי  הכבוד  מערכת  את  ואנצל 
חכם שלום כהן, ראש הישיבה הרב מאזוז, והגאון הגדול הרב בעדני 
שאנחנו בידידות עמוקה, כדי למצוא את הדרך והפתרון המתאים 

לקדש שם שמים ברבים ולהרחיק מאיתנו את שם המחלוקת".
כיום כששני הצדדים רואים שהם רק הפסידו מהניתוק, ומאידך 
לשני הצדדים חיבור חם לרב, אך מתבקש הוא שהרב יעשה את 

החיבור מחדש.
"אני ודאי תמיד השתדלתי לעשות זאת, בדרכי שלום, וגם הפעם 
אני אעשה.  אבל  בעז"ה. השתדלות בשקט,  אני אעשה השתדלות 
אש  את  מאיתנו  להרחיק  היא  שאמרתי,  כמו  כולנו,  של  המטרה 

המחלוקת ולהחזיר את השלום והאחווה למחננו".
מיני  כל  של  אינטרסים  בגלל  שכיום  היא  היום  הבעיות  אחת 
אנחנו  כי  נכונות,  החלטות  לקבל  מהרבנים  מונעים  הם  עסקנים 

רואים שאצל הרבנים, בינם לבין עצמם, יש אהבה ואחווה.
"אין ספק שהם יכולים - קודם כל למנוע את ההרס, כי זה בוודאי 
הרס. לציבור הספרדי זה הרס קשה. אנשים אוהבים את חכם שלום, 
את הגר"ש בעדני ואת כל החכמים, ואוהבים הרבה גם את הגר"מ 
מאזוז. הציבור היה ממש במצב לא פשוט, וכשח"ו מישהו אומר 
שזה אמר כך וכך וזה אמר כך וכך, זה גורם לאי נעימות, וזה לא טוב 
לציבור הספרדי שתהיה כזאת מחלוקת. לכן, ודאי שיש מצוה גדולה 
לכל מי שיכול לקרב ולאחד, ובפרט שהכל יהיה בדרך התורה ויראת 

שמים, זה בוודאי חשוב וזה יהיה קידוש ה' גדול".
# הרב כבר הוכיח, כמו שהוא סיפר קודם, שבנושאי גיטין, עגונות 
ועוד, יש לו "פטנטים" משלו לפתור בעיות קשות ומסובכות. אולי 

גם בנושא הזה הרב ימצא "פטנט" לפתור את הנושא.
"ה' יעזור שתהיה לי סיעתא דשמיא".



הגר"ש עמאר בראיון ל'קו עיתונות'





 מרכז מבקרים
ומיצג חוויתי רב חושי בחברון
פתוח כל חוה״מ לפרטים:02-9965333

ע״ש ר׳ הרשל פינק ז״ל
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מנחה: יוסי בן עטר

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון  | הכנסת אורחים חברון  

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

www.2hebron.co.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארצי

יציאה מחניון בניני האומה התחתון ישיר  אוטובוסים ישירים משעה 9:00-16:00 
למערת המכפלה במחיר 19 ₪ בלבד )הלוך ושוב(, בחסות משרד התחבורה ו’אגד’

19 הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה
בלבד!
₪

המאסטרו

SHUKY שוקי

עמי כהן
בליווי תזמורת מורחבת

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים שלישי רביעי

חיים ישראל מרדכי בן דוד

בדרך למערת המכפלה עוצרים בקרית ארבע!
פסטיבל חגיגי • עמדות הפעלה ויצירה לכל המשפחה •  כניסה חופשית • סוכה 

במקום • עמדות טעימה וחשיפה של תוצרת מקומית

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

שידור חי

רביעי ב׳ דחוה״מ י״ז תשרי 19.10• 13:00 שמחת חג עם ענקי הזמר החסידי
ענק הזמר החסידי העולמי

עקיבא מרגליותדב קארפ

בסוכות

בחברון

גדול הזמר המזרחי חסידישמחים

בני פרידמן
הזמר המפורסם מארה״ב

בקרית ארבע  חברוןפסטיבל האסיף
14:00-18:00יום שלישי א' דחוה"מ  18/10

תפילת קרליבך
עם הזמר שלמה כץ

רביעי יז׳ תשרי | 8:45

קרית ארבע
חברון

בס״ד



סניף בני ברק
שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30 סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952

31.10.16 





ערב חג הסוכות תשע"ז22 

נחום ברנע, בן 
כספית, אבי 
בלום וחיים 

כהן

אבי מימרן  

ישראל קליין

הטוראים של המדינההטוראים של המדינה



23 ערב חג הסוכות תשע"ז

 קו עיתונות כינס לסוכה 
אחת ארבעה כותבי טורים, 

משני צידי המתרס של 
החברה הישראלית  מהצד 

החילוני: בכיר הכותבים 
בעיתונות וחתן פרס ישראל 

נחום ברנע, לצד הפרשן 
המוערך בעל הקולמוס 

המושחז בן כספית  מהצד 
החרדי התארחו עו"ד אבי 

בלום, בעל הטור הפופולארי 
במגזר, והרב חיים כהן, 
מנאמני בית מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל ובעל הטור 

במגזין 'כל ישראל', כאשר 
על מלאכת ההנחיה ניצח 
מגיש המהדורה המרכזית 

ב'קול חי' אבי מימרן 
 בשיחה נוקבת עלו 

על השולחן כל הסוגיות 
השנויות במחלוקת בחברה 
הישראלית, מרכבת השבת 

ועד לתקציבי הישיבות, 
משאלת מיהו יהודי ועד 
לסוגיית הכפייה הדתית, 
מלפיד ועד נתניהו  ויש 

גם הצהרות מפתיעות, כמו 
זו של בן כספית שאומר: 

"תמכתי מאד בכל רפורמות 
לפיד, ואני מבין היום כשאני 
רואה את המספרים שעדיף 

ללכת בטוב"  סוכת 
מלחמה ושלום הטוראים של המדינההטוראים של המדינה

פרויקט
 

מיוחד



ערב חג הסוכות תשע"ז24 

קוראים  אלפי  מאות  עם  מתכתבים  ם 
מדי שבוע ומכתבים להם את המציאות 
 – התרחשותה  צדי  משני  הישראלית 
הם  החרדי.  ומהצד  החילוני  מהצד 
עיתונאיות  לאוטוריטות  נחשבים 
השנה  במשך  כותבים  אך  בתחומם, 
לשני עמים שחיים באותה מדינה. בחג 
שעות  מספר  למשך  התכנסו  הם  הזה 
ומעמיקה,  נוקבת  שיחה  לקיים  כדי 
שלרגעים  למרות  אחת.  שלום  בסוכת 
מלחמה  סוכת  של  הייתה  האווירה 
כולם  נפרדו  דבר  של  בסופו  ושלום, 
בין  המשותף  שהמכנה  בתחושה 

הציבורים בישראל, רב על המפריד. 
'קו  רשת  זימנה  ייחודי,  בפרויקט 
לסוכה  אושפיזין  חמישה  עיתונות' 
הנחשבים  הטורים  כותבי  שני  אחת. 
ישראל,  פרס  וחתן  ישראל  פרשני  בכיר  בישראל, 
ופרשן  ברנע,  נחום  אחרונות,  ידיעות  פרשן 
בן  המושחז,  הקולמוס  בעל  מעריב-סופהשבוע 
כספית. מול השניים התיישבו שני כותבי הטורים 
עיתונות', עו"ד אבי בלום, כותב הטור  'קו  מבית 
לפוליטיקה'  ספר  'בית  החרדי  במגזר  הפופולרי 
ואיש העסקים הרב חיים כהן, מנאמני בית הגרי"ש 
האחרונות  בשנתיים  שפרסם  שהטורים  אלישיב 

במגזין 'כל ישראל' – עוררו הדים רבים.
אבי  הפאנל,  מגיש  התיישב  השולחן  בראש 
חי'  ב'קול  המרכזית  המהדורה  מגיש  מימרן, 
פעם  אחר  פעם  מוכתרת  בהובלתו  שהמהדורה 
הזאת  כשהחמישייה  במגזר.  המואזנת  כמהדורה 
להכביר  צורך  אין  אחד,  ישיבות  לחדר  מתכנסת 
בפרשנויות נלוות, היות ואת המלאכה הזאת, אין 

מי שיודע לעשות טוב מהם.
אבי מימרן: נפתח בשיח שנקרא לו דת ומדינה. 
מקוואות,  רפורמים,  רכבת,  שבת,  לנו  הייתה 
בהם  שאין  בנושאים  נתחיל  גיוס,  חוק  בג"צים, 
הסכמות גם בכנסת וגם בממשלה ובראשם השבת, 
כפצע  עדיין  הנושא  בממשלה  וגם  בכנסת  גם 
פתוח. יש חוק בדרך, בית המשפט עוד לא אמר את 
דברו. יש סטטוס-קוו מתפורר, הסכמה שבשתיקה 

שהופרה והרבה רעש תקשורתי.
המרחב  וישנו  וחילונים,  דתיים  יחד  פה  חיים 
היא  הגדולה  השאלה  כאשר  השבת  של  הציבורי 
עדיין  בתוקף  היה  שפעם  הסטטוס-קוו  האם 
רלוונטי, ואני קודם רוצה לשמוע מכם, הפרשנים 
הלא חרדים, איך אתם רואים היום בשנת 2016 את 
המסמך המיושן הזה שקוראים לו סטטוס קוו. הוא 
מחייב? צריך לכבד אותו? צריך לשנות אותו? זה 

תקף לערים מסוימות ולא לערים אחרות?
אני  אז  אופניים  על  לכאן  הגעתי  ברנע:  נחום 
הסטטוס-קוו  נושא  השבת.  בנושא  לפתוח  יכול 
ראש  של  במלים  להשתמש  אם  שולל.  הולכת  זו 
הממשלה, אין בחיים האמיתיים סטטוס קוו. החיים 
הם דינמיים, השינוי קיים גם בחברה החילונית, גם 
בקהילה החרדית וגם בחברה הישראלית. המילים 
הן מטעות, כי המושג הזה אומר שחייבים להקפיא 
להתייחס  חייבים  המציאות,  לא  זו  קיים.  מצב 
לפחות  קדימה  וללכת  עבר,  להסכמי  בכבוד 
במאמץ להתאים את מה שקורה בחיים לאיזה סוג 

של סובלנות הדדית, הסכמה הדדית. 
במובנים  משתנה  קוו  הסטטוס  בגדול,  עכשיו, 
מסוימים לרעת החרדים כל הזמן, בעשרים השנים 
לרעת  משתנה  הוא  אחרים  במובנים  האחרונות. 
החילונים והדתיים הלאומיים. איפה הוא משתנה 
הציבורי  שהמרחב  הזה  במובן  החרדים?  לרעת 
שהיה  ממה  חילוני  יותר  הרבה  הוא  חרדי  הלא 
בעניין  רק  לא  בעניין השבת אבל  ניכר  זה  בעבר. 
השבת. אני גדלתי בתל אביב שבה היו אולי שתיים-
שלוש מסעדות שהיו פתוחות בשבת וגם אז הכסף 
לא  לשולחן.  כלל מתחת  בדרך  ניתן  היה  המזומן 
היו אירועי תרבות, לא היו תיאטראות, שום מוסד 
שהיה מסובסד מכספי ציבור לא היה פתוח בשבת.
יותר בתי  יותר דתיים, היו  גם  אבי מימרן: היו 

כנסת, היו חצרות אדמו"רים שנעלמו.
גם  קיימים  חלקם  נעלמו.  לא  הם  ברנע:  נחום 

לכך  החילונים  של  המאבק  בירושלים,  גם  היום. 
שיהיה קולנוע בשבת למשל, הוכתר בהצלחה. יש 
קולנוע בשבת בירושלים, יש מסחר בשבת גם אם 

בתוך הערים ואם מחוץ לערים.
במובן אחר הסטטוס-קוו פעל לרעת החילונים. 
בהשפעה הפוליטית היומיומית, פה הכמות יצרה 
החרדים  של  הנוכחות  שגם  חושב  ואני  הבדל 
זה  מובהקים.  חרדיים  שאינם  ובערים  ביישובים 
זה  את  מכיר  אני  גן.  רמת  תקוה,  בפתח  גם  קיים 
ירושלים במשך  תושב  הייתי  כי  מירושלים  היטב 

הרבה שנים.
הם  הפוכה.  תחושה  יש  לחרדים  בלום:  אבי 
את  דוחקים  העיר  שראשי  רבות  בערים  מרגישים 
רגליהם ולא רוצים לראות אותם בשטחי השיפוט 
לחרדים  יש  התגוררת,  שבה  בירושלים  שלהם. 
כולל  בגטאות  אותם  לתחום  שמנסים  תחושה 
בסוגיות אלמנטריות כמו הזכות הבסיסית של ילד 
הזכרת  מתגורר.  הוא  שבה  בשכונה  ללמוד  חרדי 
אגב,  בשבת.  פתוח  מעשי  שבאופן  הקולנוע  את 
אתה אישית עזבת את ירושלים בגלל ההתחרדות?

נחום ברנע: לא, לא. ממש לא, אין לי גם שום 
מתורגם  גם  והוא  קיים  הזה  הדבר  אבל  טענות. 
במונחים פוליטיים שעוד נדבר עליהם. אני רוצה 
אנחנו  אם  העיקרון,  רמת  על  הזה  בשלב  לדבר 
נחיה בתחושה שהייתה איזו הלכה פסוקה ששמה 
נהיה  אנחנו  ממנה,  סטייה  שום  ואין  סטטוס-קוו 

בצרה צרורה גם החרדים וגם החילונים.

הכיפה והכפייה
על  כאן  ודיבר  הפתיע  ברנע  נחום  מימרן:  אבי 
הפרת הסטטוס-קוו במובנים רבים לרעת החרדים, 
בהמשך  כספית,  בן  אותך,  לשאול  רוצה  ואני 
לדבריו של נחום על כפייה חילונית וכפייה דתית, 

אתה כחילוני מרגיש שיש במדינה כפייה דתית?
תרי"ג  או  תרי"ג המצוות  זו שאלת  כספית:  בן 
חושב  אני  נחום,  עם  מסכים  אני  הדולר.  מיליון 
הקלח.  עליו  שאבד  מונח  הוא  שהסטטוס-קוו 
היא  ההתפתחות  ב-2016  דינמיים,  כך  כל  החיים 
בלתי נתפסת, בעיקר אגב במקצוע שלנו, בתחום 
עצמך  את  להתאים  צריך  הזמן  כל  שאתה  שלנו 
והרבה דברים שהיו טובים בשנות ה-60 וה-70 לא 
רלוונטיים. אגב, גם החרדים יודעים להתאים את 
עצמם מצוין, גם באתגר ההלכתי של נושא השבת 
בצורה  בנפשם,  שנמצאים  בדברים  כשמדובר 
מאוד מתוחכמת, ולא תמיד רק כשמדובר בפיקוח 
נפש. אנחנו מכירים את כל המכניזם וכל ההיתרים.

עין  העלמת  יש  היתרים.  לא  אלו  מימרן:  אבי 
למציאות שמתרחשת  החרדים  ברירה של  בחוסר 

ברחוב החילוני. זו ממש לא הסכמה.

החרדיים  החיים  על  גם  מדבר  אני  כספית:  בן 
שבת,  של  הפלטה  את  ממציאים  אז  עצמם. 

ממציאים את מעלית השבת.
נחום ברנע: מעלית שבת לא. תבדיל בין הדתיים 

לאומיים לחרדים.
בן כספית: לגבי המעלית אתה צודק, אבל בגדול 
לומדים להתמודד עם הטכנולוגיה, ולכן אני חושב 
שצריך לפעול בתפיסת עולם של 'חיה ותן לחיות' 
החילונית  העולם  תפיסת  בין  הגדול  וההבדל 
לתפיסת העולם החרדית הוא, שלחילונים מטבעם 
דתו,  על  החרדי  את  להמיר  דחוף  לא  באמת 
לעומת זאת יש תחושה אצל החילונים שלחרדים 
עוד  לכבוש  אובססיבית,  בצורה  הזמן,  כל  דחוף 
חורה  מאמין,  לא  שאני  להם  חורה  עוד.  ולכרסם 
להם שאני מחלל שבת. אני לא חורה לי, להיפך. 
מטרידה  לא  כניסתו  שלי  לשכונה  חרדי  כשנכנס 
כמה חרדים,  עוד  יבואו  אותי שאם  אותי, מטריד 
בשבת.  כשאסע  עקומה  בעין  עליי  יסתכלו  הם 
אבל באופן עקרוני אין מסיונריות בתפיסת העולם 

החילונית.
מקומות  הרבה  יש  השטח,  ברמת  מימרן:  אבי 
וחילונים  חרדים  מצוין,  שמסתדרים  משולבים 
יחסי  של  למרחב  זה  את  ניקח  אבל  ביחד.  חיים 
אזרח-מדינה, החרדי חי בתחושה הפוכה, המדינה 
מנסה להתערב לו בחינוך, לקבוע לי מה אני אחנך 
את ילדי ואיך למרות שאני מוותר על הכסף שהילד 

שלך למשל מקבל.
כל  של  בשיא  אתם  מוותר?  איזה  כספית:  בן 

הזמנים מבחינה תקציבית.
חמישים  מקבל  שלי  הילד  ועדיין  מימרן:  אבי 
בגלל  מקבל,  שלך  שהילד  ממה  פחות  אחוזים 
שאני מוותר על איזו שהיא התערבות. ואז אומרים 
לי, אנחנו ננגוס לך כאן וכאן כדי לדחוק בך לצאת 
לעבודה. רבותיי, אני בוחר לגדל את ילדיי בעוני, 
זכותי לגדל את ילדיי בתפיסת העולם האידיאלית 

הזאת.
השנייה  המחצית  את  מחסיר  אתה  כספית:  בן 
של המשוואה, כשאתה בוחר לחיות בעוני המדינה 
תעזור לך בהבטחת הכנסה. אם היא לא תעזור לך 
בהבטחת הכנסה, היא תעזור לך בקצבאות אחרות. 
בכל  הרי  המדינה,  על  נטל  אתה  לכך,  מעבר 
רואה שאחד  הניתוחים של טובי הכלכלנים אתה 
האיומים הכי גדולים על הכלכלה הישראלית ועל 
חרדים  של  הנמוכה  ההשתתפות  זו  התקדמותה 
אנחנו  עכשיו,  נכות.  זו  העבודה,  בשוק  וערבים 
ההוויה  בסוף  הרי  כלום.  עליך  לכפות  מנסים  לא 

החרדית היא לשמור מצוות וללמוד תורה.
שלנו.  ההוויה  מה  להחליט  לנו  תן  כהן:  חיים 
אנחנו שומרים מסורת של אלפי שנים, מתייעצים 
עם גדולי ישראל ולא מחליטים לפי סקרים. אנחנו 
יודעים היטב מה טוב בשבילנו בלי שיכפו עלינו 

 לפיד מיתן 
את השיח 
כי לראייתו 
זה משתלם 
לו פוליטית. 
הוא ישנה את 
זה שוב בלי 
למצמץ ברגע 
שישתלם לו 
לדבר אחרת. 
נקווה שזה 
לא ישתלם לו 
ולפחות בינתיים 
השיח הממלכתי 
הזה עושה טוב. 
גם לו בסקרים 
וגם לנו. עייפנו 
מהכותרות, 
מההסתה 
ומכל האווירה 
הטעונה 
והעכורה 
הזאת, וכנראה 
שגם רוב רובו 
של הציבור 
הישראלי עייף 
מזה באותה 
מידה

ה
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דבר.
בן כספית: אנחנו לא מנסים לכפות עליך כלום, 
ההוויה החרדית היא להאמין, ללמוד תורה, לקיים 
מצוות, ואת זה אף אחד לא מתכוון למנוע. בסוף 
אתם גדלים ברוך השם והחלק שלכם באוכלוסייה 
עולה ועולה. העניין הזה של הנטל לדוגמה, חייב 
להיפתר, הרי נגיע בסוף למצב שאי אפשר לחיות 

פה יותר.
אבי בלום: אי אפשר לגלגל כל שאלה לשוויון 
בנטל, וכבר הוכח שכפייה בנושא הזה רק מזיקה. 
יש פה ערכי יסוד שהולכים ומכורסמים, ויש פה 
למצוא  אפשר  אי  או  אפשר  האם  גדולה  שאלה 

איזשהו מכנה משותף?
להתקיים  יכול  ביננו  הוויכוח  ברנע:  נחום 
זו  מה  היסוד.  במושגי  קודם  נעסוק  אם  ולהועיל 
לי  מתערבים  למה  שאלת,  אחריות.  זו  מה  חברה 
של  וזכותה  חובתה  אם  היא  השאלה  בחינוך? 
חברה להתערב בחינוך הילדים שגדלים פה, והיא 
מובילה אותנו לשאלת הגטו או שאלת המובלעת 
אצל  התחושה  החרדים.  של  החומות  מוקפת 

המושג  וגם   – כחילונים  דתיים  רבים,  ישראלים 
האנשים  מספר  שהכמות,  מורכב,  הוא  חילוני 
שמשייכים את עצמם למגזר החרדי היא כזו שאי 

אפשר להקיף אותה יותר בחומות.
גם  החרדים  אצל  שהשתנתה  השנייה  הנקודה 
החרדים  של  שהעניין  לכך  נוגעת  הכמות.  בגלל 
במה שעושים החילונים מעבר לחומות שלהם גדל 
הראשונות  המדינה  בשנות  השנים.  במשך  מאוד 
תשעים ותשעה אחוזים מעניינם של החרדים היה 
האנשים  את  תגייסו  אל  לנו'.  עושים  אתם  ב'מה 
כמו  בפרשות  היום  ללמוד.  להם  אפשרו  שלנו, 
אנשי  את  שמעתם  האם  בשבת.  הרכבת  עבודות 
זה הרי היה  הבית היהודי מעורבים בעניין הזה? 
לעשות  שניסו  אלו  הם  שלהם.  השיפוט  תחום 
יש  ופה  אתם.  לא  טובים,  יותר  יהודים  מאיתנו 

שינוי מאוד גדול.
שעליהם  למאחזים  נחזור  עוד  מימרן:  אבי 
והמועצות  הרבנות  כמו  החרדים,  השתלטו 

הדתיות.
נחום ברנע: דווקא ברבנות יש הסכמה מוחלטת, 

אתם ואנחנו לא מכירים.
אבי בלום: אנחנו בניגוד אליכם, מעדיפים לא 

להכיר מבפנים.
בשני  לך  אענה  כפיה,  על  שאלת  כספית:  בן 
המוחלטת  השליטה  שכן,  חושב  אני  משפטים: 
על כל מה שקשור לנישואין, לגירושין, לכשרות, 

לשליטה בכותל. בעיני זו סוג של כפייה.
סטטוס-קוו  במסגרת  כפייה  זו  בלום:  אבי 

שאותו קבעו מייסדיה החילוניים של המדינה.
לך  תישאר  ולא  זה,  את  גם  תוריד  כהן:  חיים 

מדינה יהודית.

שבת לעצמם
אבי מימרן: אני רוצה לחזור לשאלה העקרונית. 
כל  קודם  צריכים  שאנחנו  ברנע  נחום  כאן  אמר 
חורג  מי  להכריע  ואז  היסוד  בשאלות  להכריע 
לפה ומי חורג לשם, ואני רוצה לשאול אותך אבי, 
ויודעים  ובן, הם מכירים היטב  נחום  יושבים פה 
של  סוג  כאן  מריח  אתה  זאת,  ובכל  מדובר  במה 
לעבוד,  יוצאים  לא  אתם  כמו,  משפטים  בורות? 
דין  כעורך  אותך  שואל  אני  נטל.  אתם  גדלתם, 
חרדי שיושב במשרד חילוני וכמובן גם כעיתונאי 
חרדי, האם אתה מרגיש בורות כשאתה מדבר עם 

אנשים מהמגזר החילוני?
בשני  ידע,  מחוסר  בורות  יש  בלום:  אבי 
הציבורים אגב, אבל אני לא חושב שזה רק עניין 
אנשים  גם  זאת  שאומרים  עובדה  כי  בורות,  של 
יוצא לשוחח  לכולנו  הרי  היטב.  אותנו  שמכירים 
ולחיות עם אנשים שאינם דתיים, ואתה תמיד נתקל 

לתווך  בקושי 
כמו  המציאות  את 

לצד   – רואה  שאתה 
וגם  נחום  גם  הרי  השני. 

אחד  לא  חרדים,  מכירים  בן 
וכל  'הלוואי  ואת המשפט המפורסם  ולא שניים, 
החרדים היו כמוך' כולנו מכירים, אבל התחושה 
היא שכאשר זה מגיע לקולקטיב של מגזר אחד מול 
השני, כל אחד רואה את המציאות בעיניים שלו. 
אנחנו אותם והם אותנו, דווקא שיח פתוח כמו זה 
שאנחנו מנהלים פה, יכול לקחת את הרכבת הזאת 
שקרויה מדינת ישראל לתחנה הבאה, הרבה יותר 

מכל רכבות השבת שירדו מהפסים.
חיים כהן: הרי בפרשת הרכבת מישהו עורר את 
שלנו  הסיפור  זה  הרי  אינטרס.  לו  היה  כי  הרעש 
של  אינטרסים  בגלל  נופלים  שאנחנו  החרדים, 

אחרים. 
דוגמה  זו  בעיני  הרכבת,  אפרופו  בלום:  אבי 
הפוכה לכל מה שנאמר פה. תסתכל על מה שקורה 
משבר  את  היה  אומנם  אז  הקדנציה,  מתחילת 
הכלל.  מן  היוצא  החריג  היה  זה  אבל   – הכותל 
העדיפו  החרדים  שהפוליטיקאים  יודעים  כולנו 
לברוח ממנו ובשלב מסוים אפילו הסכימו להבנות 
שמשנות את הסטטוס-קוו הקיים, לרעת החרדים. 
הרי עד למשבר הרכבת, שהתפרץ בכזאת עוצמה 
ליכודי, במשך כמעט שנתיים,  בגלל מאבק פנים 
ראינו את הפוליטיקאים החרדים בורחים מהנושא 
הזה של יחסי דת ומדינה. הוא נכפה עליהם לא רק 
בגלל לחץ תקשורתי פנים חרדי, אלא בעיקר בגלל 
הציבורית  בפרהסיה  קוו  שהסטטוס  התחושה 

משתנה לרעה באופן דרמטי. 
בפרשת  כולל  מימרן:  אבי 

הרכבת? כי אתה עצמך כתבת 
החרדים  שהפוליטיקאים 

טעו.
הם  בלום:  אבי 

נגררו  הם  כי  טעו 
את  ומיקדו 
למען  המאבק 
צביונה  שמירת 
השבת  של 
בנושא  דווקא 
בוער.  הפוחת 
בוא  אבל 
ברמת  נדבר 
אני  העיקרון, 

לא נכנס לשאלה 
אם ספציפית לגבי 

לתחושה  הרכבת 
הסטטוס- הפרת  של 

עובדתי  בסיס  יש  קוו 
לזכור  צריך  ושוב,  לא,  או 

שבסופו של דבר היה פה קרב 
שהחרדים  ליכודי  פנים  פוליטי 

נגררו אליו בעל כרחם.
הפרת  של  לתחושה  בגדול,  המקרו,  ברמת 
קורה  זה  במציאות.  אחיזה  יש  הסטטוס-קוו 
ככאלו  להצטייר  החרדים  של  החשש  בגלל  גם 
המאוד  הביטויים  שאר  וכל  סוחטים  או  שכופים 
מאוד  התחדד  זה  לנו.  שהדביקו  מחמיאים  לא 
שכל  הייתה  התחושה  כי  לפיד,  קדנציית  אחרי 
הכותרות שהיללו יותר מדי את ההצלחות הפנים 
אותנו  הביאו  ובסוף  לנו  תרמו  לא  חרדיות, 
בקדנציה הקודמת למקום גרוע, ולתחושת מיאוס 
של החברה החילונית. בעניין הזה, יש עתיד, ניכר 
שינוי, במובן אחר לגמרי מכל מה שדיברו פה עד 
כה. את השיח הנוקב ולדעתי גם האמיץ של דרעי, 
אפשר  ואי  הלכה  במדינת  חיים  שאיננו  כך  על 
לכפות על התל-אביבים אורח חיים דתי, אין 
סיכוי שהיינו שומעים לפני שתי קדנציות.

זה  על  נסתכל  בוא  אבל  מימרן:  אבי 
לא מהמקום הפוליטי, תראה את ליצמן, 
תראה את גפני, תראה את דרעי, תראה 
איך הם הולכים לכוון החברתי. הרכבת 
אכן לא משקפת את ההתנהלות שלהם 

בקדנציה הזאת.
הרי  הרכבת,  אפרופו  בלום:  אבי 
בשבת,  הציבורית  הפרהסיה  של  הסיפור 
גם חברתי. מה שקורה  אלא  דתי  רק  לא  הוא 
יותר  הרבה  ורלוונטי  חשוב  הקניות  במתחמי 
מעוד עבודה על המסילות. אם אתה לוקח אישה 
מסורתית ואומר לה, עכשיו את צריכה לעזוב את 
לעמוד  כדי  השבת  של  בעיצומה  המשפחתי  הקן 
לוקח  כשאתה  לקוחות,  ולשרת  הדלפק  מאחורי 
אותה מסיר החמין ואומר לה לכי לעבוד – אתה 
אנטי- אנטי-דתי,  חיים  אורח  עליה  כופה  בעצם 

שבתי.
רוצה  שלא  אחד  אין  קיים.  לא  זה  כספית:  בן 

לעבוד בשבת וכופים עליו לעשות זאת.
אבי מימרן: התחרות מחייבת. אם כל החנויות 
להישאר  יכול  לא  אתה  בשבת,  פתוחות  בשדרה 

סגור ולהפסיד.
אבי בלום: הרי אף אחד לא לוקח עובד בכוח 
אם  אבל  המכירות,  לדלפק  השבת  משולחן 
התחרות, גם בין בעלי העסקים וגם בין העובדים 
על  לקחת  אנשים  דוחפת  העבודה,  מקומות  על 
החיים  לאורח  שמנוגדות  בשבת  עבודות  עצמם 
מהצד  וכפייה  לרעה  שינוי  כאן  יש  אז  שלהם, 
נזק כי כשהפכו את הרכבת  נגרם פה  השני. לכן, 
היהודית-חברתית  הסוגיה  דווקא  הכל.  לחזות 
וחברי  לשוליים  נדחקה  בשבת  מסחר  של  הזאת 
פומבית  תמיכה  להביע  שהעזו  חברתיים  כנסת 

ברחו מהתחנה עם הישמע צפירת הרכבת.
דוגמא  היא  שהרכבת  חושב  אני  כספית:  בן 
טובה, הרי תמיד היו עבודות בשבת בדיוק בפורמט 
החרדים  הפוליטיקאים  גלוי.  סוד  כבר  זה  הזה, 

חיים כהן: אני 
חושב שהשינוי 

המרכזי 
קרה מהרגע 

שהחרדים 
התחילו להיות 

גורם מכריע 
בפוליטיקה 

בצורה כזו או 
אחרת, הפכנו 

להיות כלי 
משחק וזה 

הסיפור. מהרגע 
שהחרדים 

נהיו צד במאזן 
מסוים והצד 
השני בודק 

מה הכי כואב 
כדי להרוס את 

האיזון הזה 
אנחנו מפסידים 

ומותקפים. 
אם לא הייתה 
לחרדים זכות 
הצבעה, 80% 
 מהבעיות לא
היו קיימות 

הטוראים
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ידעו את זה, זה עלה דווקא בפגישה 
זה  פתאום  נתניהו,  עם  שלכם 
אתם,  והתקשורת,  עלה 
ימינה  אותם  סינדלתם 
שנוצר.  מה  ונוצר 
לב  שימו  עכשיו, 
פה.  שקורה  למה 
רכבת  אין  הרי 
שכחתם  בשבת, 
אנחנו  זה.  את 
ה  נ י ד מ ה
ת  י ב ר ע מ ה
בעולם  היחידה 
לאנשים  שבה 
מכונית  שאין 
לנסוע  ורוצים 
לבקר  או  לים 
בשבת  חברים 
אפשרות  אין   -
רכבת,  אין  להתנייד. 

אין אוטובוסים. 
הביטוי  זה  כי  כהן:  חיים 
מדינה  היותנו  של  המינימלי 

יהודית.
היהודית,  המדינה  זו  גמור.  בסדר  כספית:  בן 
אבל בכל מה שקשור לעבודות התשתית החיוניות, 
לא  שאם  לנו,  שהוסבר  כפי  אלא  נפש  פיקוח  לא 
תהיה עבודה בשבת יצטרכו להשבית את המסילות 
– כאן אתם צריכים להבין שזה כבר לא הקטע של 
מה שאתם קוראים הגרעין היהודי. אני לא רואה את 
אני  אגב,  הזו.  להתפשרות  ללכת  החרדית  הנכונות 
מדברים  שכולם  אמנה  לאותה  מוכן  לגמרי  אישית 
במה  או  אביב,  שבתל  חולדאי,  הציע  וגם  עליה 
שמכונה מדינת ישראל שאינה חרדית, לא בבני ברק 
חושב  כן  אני  מסחר.  לא  אבל  בידור  יהיה  כמובן, 

שבקטע הזה אפשר ללכת לקראת החרדים.
אבי מימרן: אני רוצה להיתפס לשתי המילים 
המדינה  לקראת  ללכת  אמרת,  לא  הרי  שאמרת. 
בעצם  החרדים?  לקראת  ללכת  אלא  וצביונה, 
של  לא  החרדים,  של  היא  השבת  אומר,  אתה 

המדינה כמדינה יהודית.
הקמת  לימי  אחורה  כאן  הלכתם  כהן:  חיים 

מהרגע  קרה  המרכזי  שהשינוי  חושב  אני  המדינה. 
גורם מכריע בפוליטיקה  להיות  שהחרדים התחילו 
משחק  כלי  להיות  הפכנו  אחרת,  או  כזו  בצורה 
במאזן  צד  נהיו  שהחרדים  מהרגע  הסיפור.  וזה 
מסוים והצד השני בודק מה הכי כואב כדי להרוס 
אם  ומותקפים.  מפסידים  אנחנו  הזה  האיזון  את 
לך  חותם  אני  הצבעה,  זכות  לחרדים  הייתה  לא 
השולחן  על  שכאן  מהבעיות  אחוזים  ששמונים 
ולא  סימפטום  היא  בעיני  הרכבת  קיימות.  היו  לא 
הפך  שזה  שברגע  האפור,  השטח  זה  הרי  הבעיה. 
הבעיה.  הייתה  זו  בפרהסיה,  שבת  לחילול  לגלוי, 
שהוא  ברגע  המדינה,  של  סמל  שזה  באל-על  כמו 

נראה באוויר בשבת – יש בעיה.
אבי מימרן: חיים, היית במשך שנים מקורב למרן 
הרב אלישיב זצ"ל, כולם ידעו שתשתיות של חשמל 

ומים עובדות בשבת. מה השתנה?
אבי בלום: מה שהשתנה שזה הפך לפומבי. הרי 
ולא מדברים.  היה שעובדים  קוו האמיתי  הסטטוס 

בלי כותרות ובלי רחפנים.
חיים כהן: יש מושג, יש מותר, יש אסור ו'שאלה 
מוכרחים  כששואלים  כי  שואלים  לא  טריפה'.  זו 
לענות. אני חוזר ואומר שהמצב העכשווי שהפכנו 
להיות כלי משחק, כלי ניגוח בין שני הגושים שיש 
במדינה - משחק לרעתנו. אם נתמוך בצד כזה, הצד 
השני ישתמש בכל מה שאפשר כדי לנגח. שים לב 
השבת,  הגיוס,  החרדים,  נגד  שהיו  הבעיות  שכל 
שאנחנו  בגלל  רק  קורה  הכל  הרפורמים,  הכותל, 
כשהיינו  אוטומטי.  באופן  הימין  בצד  השני,  בצד 
בצד של נתניהו, ברק הביא את נושא הגיוס, אהוד 
ברק חזר – הוריד את חוק הגיוס. אריק שרון עשה 
קואליציה עם החרדים – טומי לפיד עלה. כשלפיד 
פעם  בכל  אחרות.  בעיות  היו  פתאום  בפנים,  היה 
יש פוליטיקאים שבנו  הזו.  אנחנו מפסידים בצורה 

קריירה על הדבר הזה.
שהמפלגות  בעצם  אומר  אתה  מימרן:  אבי 

החרדיות גורמות יותר נזק מתועלת?
אומר  לא  גם  ואני  לזה,  נכנס  לא  אני  כהן:  חיים 
פועלים  הם  בצלחת.  ידם  את  טומנים  שהחרדים 
עבור הציבור ששלח אותם אבל זה שאנחנו מזוהים 
שאנחנו  זה  עובדה.  זאת  אחד,  צד  עם  אוטומטית 
אחר,  עולם  היה  זה  עובדה.  זאת  מזה,  מפסידים 
לטוב ולרע, לו לא היו מפלגות סקטוריאליות. הרי 
שים לב שבמה שאנחנו לא מתערבים, לא תוקפים 
אותנו. בנושא המדיני אף פעם לא תקפו את החרדים 
וגם  הימין  כלפי  גם  ברורה  עמדה  לנו  הייתה  כי 
לא  וכשאנחנו  מתערבים  לא  אנחנו  השמאל.  כלפי 

מתערבים אי אפשר לתקוף אותנו.
היסטורית  נח  שותף  הם  החרדים  ברנע:  נחום 
בעיני  שנתפסים  שבנושאים  בגלל  קואליציה  לכל 
הרוב כקיומיים, הם מאוד גמישים. בסופו של דבר 
ההנחה של הצד השני היא שאתם דואגים קודם כל 
והיו  בעבר,  הכלל  מן  יוצאים  כמה  היו  לעצמכם, 
הכרזות שונות של הרב עובדיה גם בנושאים האלו, 

אבל בגדול זו תמונת המצב.
בן כספית: זה אגב אופייני לכל מיעוט ואני חייב 
לומר שהייתם בסך הכל שתי קדנציות לא ארוכות 
אי  כי  האחרונות  שנה  בעשרים  לקואליציה  מחוץ 
על  לא  יתרון  על  מדבר  אתה  אז  בלעדיכם,  אפשר 

חסרון. 
אומר  רק  אני  חיסרון,  אמרתי  לא  כהן:  חיים 
לא  הוא  המאבקים  כל  מאחורי  שעומד  שהמנוע 

אידיאולוגי אלא פוליטי.
נחום ברנע: אחד הסיפורים הכי רלוונטיים לנושא 
הזה של סטטוס-קוו הוא הסיפור השרוט של האדון 
ליצמן. הרי היה לכם שר, 
לוין  מאיר  איצ'ה 
שהיה שר מטעם 
בשלב  אגו"י, 
על  מסוים 

התורה  גדולי  מועצת  החליטה  בנות  גיוס  של  רקע 
שלא יהיה יותר שר. זה נושא שהתיישן, הנה דוגמא 
לסטטוס-קוו שלא היה רלוונטי כבר לשום דבר. הרי 
מנדט  של  סוג  איזה  חסך  רק  זה  האחרונות  בשנים 
שר  עוד  למנות  אפשרות  הממשלה  לראש  ונתן 

ממפלגתו.
בסטטוס-קוו  מדובר  לא  כאן  אבל  מימרן:  אבי 
עולם  תפיסת  הייתה  זו  דאורייתא.  לאיסורי  שנוגע 

שרלוונטית לזמנה.
נחום ברנע: הנקודה היא שכולם הבינו שזה לא 
נותר כפי שהיה, עד שלפיד עשה  זה  רלוונטי אבל 

לכם טובה ופנה לבג"ץ, הרי הוא עשה לכם טובה.
זה  טובה.  לעשות  התכוון  לא  הוא  כהן:  חיים 
בתירוץ  לנגח,  הלך  הוא  אומר.  שאני  מה  בדיוק 
במדינת  להיות  יכול  לא  כזה  שמצב  ענייני  כביכול 

ישראל. וכי זה מה שעניין אותו? 
על  כתבתי  וגם  מראש  ברור  היה  ברנע:  נחום 
זה, שהוא עושה לכם טובה גדולה לכן כולם חיכו 
ואז  לבג"ץ  יגיע  העניין  שבו  לרגע  ידיים  בחיכוך 
בג"ץ כפה זאת ואין ברירה, ודינא דמלכותא דינא, 
עובדה  זו  למה  מלא.  בריאות  שר  נהיה  וליצמן 
לדילמה  אותנו  מובילה  שהיא  בגלל  מעניינת, 
איפה  והיא,  החרדית  הפוליטיקה  של  האמיתית 
אני  ואיפה  שמחתי  ראש  על  הסקטור  את  שם  אני 
מייצג את האינטרס של כלל ישראל. בעיה אמיתית 
אנחנו  אותה,  פתרו  לא  החרדים  שהפוליטיקאים 
רואים איך היא מתקיימת. גם אצל ליצמן, גם אצל 
גפני, גם אצל אריה דרעי אם אפשר לשייך את ש"ס 

לאותו מגזר.
ש"ס  המנדטים  מדד  לפי  לפחות  בלום:  אבי 
היום היא מפלגה חרדית לכל דבר, ובכל מה שנוגע 
בקדנציה  הנציגים,  את  רואה  אתה  הזאת,  לדילמה 
חברתיים,  נושאים  על  דגש  שמים  במיוחד,  הזאת 

בעוצמה שלא הייתה בעבר.
ליצמן  הרב  של  הנושא  את  העלית  כהן:  חיים 
ואגיד לך. אם ההכרעה של בג"ץ היתה לפני שליצמן 
שהיה  המעש  את  היה  ולא  הבריאות,  במשרד  היה 
מאחוריו, ספק גדול אם היו מאשרים לו להיות שר 

מלא.
נחום ברנע: אבל עשו את זה ולא קרה כלום. שום 

בית כנסת לא נשרף. 
רבים  דברים  כמו  קרה,  זה  ובסוף  מימרן:  אבי 
לכלי  הפך  הוא  שגם  בג"ץ  החלטת  בגלל  אחרים, 

משחק.
לב  לשים  אפשר  אירוני,  באופן  בלום:  אבי 
של  הבעיות  לפותר  גם  רבה  במידה  הפך  שבג"ץ 
בפרשת  כך  הרכבת.  בפרשת  כך  הפוליטיקאים. 
משני  הפוליטיקאים  הגיוס.  בסיפור  אפילו  הכותל, 
ואומרים  בג"ץ  של  לפתחו  זאת  מגלגלים  הצדדים 
הפסיקה  לפשרה  נגיע  לא  אם  ברירה.  אין  לציבור, 
מאפשר  זה  גרועה.  יותר  הרבה  תהיה  הבג"ץ  של 

מול  הפנימי,  בשיח  החרדים,  לפוליטיקאים 
לא  זה  לומר,  הזנב,  על  להם  שיושבת  התקשורת 
הכוח הפוליטי החלש שלנו שלא מאפשר ללכת עד 
שאשם  בג"ץ  זהו  בסדר.  ביבי  בסדר,  אנחנו  הסוף. 

בכל.

 מיהו יהודי
מרן  של  המפורסם  הנאום  את  היה  מימרן:  אבי 
אותו  לצטט  יודע  בטח  נחום  אליהו,  ביד  שך  הרב 

בעל פה.
אבי בלום: היית שם? אתה זוכר את המעמד?

נחום: כן, בוודאי. נאום השפנים.
מימרן: הרב שך אמר, אני יושב בבני ברק ולומד 
יהודים?', אתם  'במה אתם  תורה, עזבו אותי, אבל 

אבי בלום: 
את המשפט 
המפורסם 
'הלוואי וכל 
החרדים היו 
כמוך' כולנו 
מכירים, אבל 
התחושה היא 
שכאשר זה 
מגיע לקולקטיב 
של מגזר אחד 
מול השני, כל 
אחד רואה 
את המציאות 
בעיניים שלו. 
דווקא שיח 
פתוח כמו זה 
שאנחנו מנהלים 
פה, יכול לקחת 
את הרכבת 
הזאת שקרויה 
מדינת ישראל 
לתחנה הבאה, 
הרבה יותר מכל 
רכבות השבת 
שירדו מהפסים 

הטוראים
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ולא  וחזירים,  שיושבים בקיבוצים, אוכלים שפנים 
אכפת לכם איך תיראו בעוד חמישים שנה, את יום 
מכירים.  לא  אתם  הכירו  שלכם  שההורים  כיפור 
חרדי  מנהיג  של  האחרון  הנאום  אולי  היה  זה 
וכל  נוקבת  כך  כל  באמירה  החילוני  לציבור  שבא 
זה  את  נתרגם  בואו  ליהדותכם.  תדאגו  ישירה,  כך 
ל-2016. לא עברו הרבה שנים אבל העולם סביבנו 
מנותק הרבה  הדור שלנו  דרמטית.  בצורה  השתנה 
כיום  שך,  הרב  של  לשאלה  עונים  אתם  איך  יותר. 

ב-2016?
אשאל  אבל  איתנו,  אינו  שך  הרב  כספית:  בן 

אותך, אתה ציוני? 
מימרן: כן.

בן כספית: הציונות, אם תלמדו את תולדותיה לא 
הגיעה על רקע דתי. הרצל הרי בא הנה כאתאיסט, 

בן גוריון האמין עוד פחות.
לא  ציוני.  אני  ציוניים,  היו  לא  הם  מימרן:  אבי 

בן גוריון.
בן כספית: סליחה? הרצל הוא לא נביא הציונות 

החדשה שהקימה את מדינת ישראל בציון?
אבי מימרן: מה זו ציונות?

זו  המדינה.  את  שהקימה  התנועה  כספית:  בן 
הציונות.

אבי מימרן: בכל הכבוד למקימי המדינה, ציונות 
אצלי היא ערך אחר לגמרי.

בן כספית: אם המצאת כעת מושג ציונות שאני 
שהקימה  הציונות  הדיבור.  על  חבל  אז  מכיר  לא 
את מדינת ישראל, וזו עובדה, היא ציונות חילונית 
מדינה  כן  מערבית,  ליברלית,  מדינה  על  שדיברה 
יהודית. אבל אף אחד ממייסדיה לא שם גורם רבני 
מסוים לקבוע מיהו יהודי ומי לא. אני יהודי בזכות 
זה שנולדתי יהודי, ובגנטיקה שלי זורמים אין ספור 
וסבל  יהודית  ותרבות  יהודית  הגות  של  אלמנטים 
מדע  זהו  כיום  גנטיקה  הרי  יהודית,  ורדיפה  יהודי 
מחלה  וכל  גן  רבע  כל  פיו  על  לזהות  יכול  שאתה 

ואני יהודי גאה.
אבי בלום: גנטיקה היא לא חזות הכל. אם אתה 
בוחן את זה לפי מאפיינים גנטיים אז ביבי ספרדי, 

כידוע.
פנים  לה  היו  הזאת  המדינה  אבל  כספית:  בן 
רוצים  אתם  הכל,  את  כתבו  מקימיה  קמה.  כשהיא 
לשנות את פניה. בתפיסת העולם אף אחד לא יכול 

להכתיב לרעהו מה טוב ומה רע.
פילוסופיה  הגות,  על  מדבר  אתה  בלום:  אבי 
ושירה יהודית ומכיר תרבות יהודית, אבל תראה את 
הנוער שגדל כיום, בשבילו אבן גבירול הוא שם של 

רחוב.
האם  בינינו.  הוויכוח  בדיוק  זהו  מימרן:  אבי 
הדם  או  יהדותך  את  מאפיינים  היהודיים  הערכים 

הזורם בעורקיך?
בן כספית: כמו שלנו יש הרבה בורות בהקשרים 
שלנו.  בהקשרים  בורות  הרבה  יש  לכם  כך  שלכם 
את  שהראתה  חרדי  מעיתון  קריקטורה  ראיתי 
לכיתה  שמגיעים  לחרדי  חילוני  ילד  בין  ההבדל 
א'. הראו את הילד החילוני עם מכות ושאר מרעין 
בישין. אז זהו, שיש לנו גם ערכים, גם העגלה שלנו 
יש  ריקה.  שלכם  שהעגלה  אומר  לא  ואני  מלאה, 
את  מחנכים  אנחנו  גם  אבל  מלאה,  עגלה  אצלכם 
הילדים. יש אצלכם, כמו אצלנו, תופעות בעייתיות, 
מחונכים  ילדיי  כן,  אז  לא מבליטה.  רק התקשורת 
ואיכפת לנו מאד איך ייראו הנכדים שלנו בעוד 50 

שנה.
יש  קריקטורות?  על  מדבר  אתה  מימרן:  אבי 
הגדול  האף  עם  החרדי  את  שמציגות  קריקטורות 
רואה את הציונות בעין  אני  כשהוא סוחט כספים. 
המדינה.  את  הקים  מי  להתווכח  מבלי  וזה  אחרת, 
לנו  נתן  שהקב"ה  בגלל  דתי  משהו  בזה  רואה  אני 
את הארץ, אני אומר שהארץ הזו, לא המדינה הזו 
אלא הארץ, שייכת לעם ישראל על פי ציווי אלוקי. 
הספרים  מספר  לוקח  לא  אני  החרדי:  אומר  לכן 
עוד  אמר  הארץ  את  לנו  שנתן  מי  כי  אחד,  דף  רק 
דברים. ולכן אני שואל במה אתה כן מתייחס לספר 
הספרים? בדף שנתן לך את הארץ, או בכל הנוגע 
האומות?  שאר  על  שמקובלים  הומניים  לערכים 

במה אתה שונה משאר האומות?
נחום ברנע: סיפור העגלות, שאגב מיוחס לחזון 

איש אבל לא בטוח שהוא אמר את זה.
אבי מימרן: אישר את זה שמעון פרס ז"ל.

אישורים  תיקח  אל  הכבוד,  ובמלוא  נחום: 
בן  של  טעותו  פרס.  משמעון  כאלה  לסיפורים 
בקהילה  הגידול  את  חזה  לא  שהוא  הייתה  גוריון 
שאהבתי,  משפט  פעם  אמר  שרון  אריק  החרדית. 
כנגד רוב הפוליטיקאים החילונים: כשאני בא לרב 
אני מדבר איתו על כסף, על תנאים, על חקיקה. אני 
גדול  חלק  עניינו.  זה  תורה,  דברי  איתו  מדבר  לא 
ויוסי  פרס  כמו שמעון  החילוניים,  מהפוליטיקאים 
ביילין, ניסו לכבוש את ליבם של הרבנים באמצעות 

האידישקייט.
אבי בלום: את סיפורי אדון עולם של ביבי כולנו 

זוכרים.
אני  אבל  אחר.  מסוג  חנופה  זו  ברנע:  נחום 
ולקהילה, הגישה  דווקא מתוך כבוד למגזר  אומר, 
'כבדהו',  להיות  צריכה  הייתה  הנכונה  החילונית 
במובן האמיתי, לכבד את האמונה שלו. אבל זה לא 
אומר שאתה מעביר לו את המסר שאתה כמוהו רק 

פחות טוב.
אלינו  באו  שנים  הרבה  לפני  סיפור.  לכם  אספר 
לירושלים קרובי משפחה רחוקים מאחד הקיבוצים, 
ואחד מבני המשפחה היה צריך להשלים כפרויקט 
בר מצווה משימה על יהדות, והוא ביקש, 'קח אותי 
למאה שערים'. אני נעלבתי באמת, כי אני לא חושב 
מהיהדות  יותר  טובה  שערים  מאה  של  שהיהדות 
מאד  שייתכן  שערים  במאה  יוכיחו  אם  גם  משלי. 
אבות  כי  מה?  אז  כמותם.  נהג  מאבותיי  שמישהו 
הגבעות  על  שהסתובבו  אבותינו  אבות  אבות 
לאלו  מאשר  אלינו  דומים  יותר  אולי  היו  ביהודה 
לא  יהודי  מיהו  להגדיר  המאמצים  שערים.  במאה 
התקבלו בברכה. זה לא הצליח. אז אתה אומר, חנוך 

לאנשים על פי דרכם. 
להלביש  צריך  אתה  בסוף  אבל  מימרן:  אבי 
ערכים על מדינה, והרי זו מדינה יהודית בהגדרתה.

אידיאולוגית  מבחינה  הזו  המדינה  ברנע:  נחום 
הדת,  כלפי  התרסה  של  סוג  אצלכם  להיות  חייבת 
לא אומר  זה  נולדה ממקום של התרסה, אבל  היא 
היא  שני  מצד  הימים.  כל  כזו  להיות  חייבת  שהיא 
שאסור  טעות,  היתה  שאולי  הסכמה,  מתוך  נולדה 
להפריד בין הפלגים בעם. תפיסה אגב, שהתקבלה 
הרבה לפני קום המדינה. המושג של רב ראשי הוא 

הרי מושג זר להיסטוריה היהודית.
אבי מימרן: הוא נולד כתוצאה מהקמת המדינה.

נחום ברנע: הוא נולד עוד בימי הבריטים, ואנחנו 
וזה  הזו  המורכבת  השאלה  עם  להתמודד  צריכים 
לגמרי לא פשוט. אתם צריכים להתמודד עם השאלה 
האם כאשר אתם מהווים קרוב למיליון נפש, האם 
על  מדברים  כולם  להסתגר.  להמשיך  יכולים  אתם 

הטלפון הנייד כדבר שמשנה את המציאות.
חותמת  עם  כזה,  מכשיר  לנו  יש  מימרן:  אבי 

כשרות.
מכשיר  גם  יש  שבכיסם  כאלו  ויש  ברנע:  נחום 
זה לא אידיאל, הוא  עוני  נחזור לעניין,  אחר, אבל 
אידיאל אולי בחברה ההודית, לא בחברה היהודית. 
ואני  אומר,  שאתה  למה  התשובה  כהן:  חיים 
אומר זאת כאדם שגדל בחו"ל במהלך חצי מחייו, 
לצד  יגור  חרדי  יהודי  הגדול,  בעולם  לב,  ושימו 
שהוא  מהם  אחד  ירגיש  לא  ומעולם  חילוני  יהודי 
זה  זה את  נכנס לקרביים של השני, כולם מכבדים 
הם  לתאר.  אפשר  שאי  ברמות  זה  את  זה  ויכבדו 

יכולים לא לדבר, אבל כבוד הדדי יישמר.
לומר  זה  שצריך  מה  כל  שם  אבל  בלום:  אבי 
שלום ברחוב. אתה לא צריך לייצר מכנה משותף, 

לא בנישואין, לא בשבת, לא בשום תחום.
חיים כהן: אני אגיד לך למה שם מכבדים זה את 
זה. זה קורה בגלל שאף אחד לא מרגיש מאוים, כי 
את  למצוא  רק  שמנסה  הפוליטי  המנגנון  את  אין 

המפלג, ולא משתמשים בציבור ככלי ניגוח.
לה  עסקית שקוראים  פה חברה  יש  ברנע:  נחום 
מניות  בעלי  בה,  שותפים  כולנו  ישראל.  מדינת 
אם  בהבנות.  הצורך  בשיתוף,  הצורך  בא  ומכאן 
אתם אומרים, זה לא שלנו ואנחנו לא שותפים אתם 
על  עובד  לא  אלף  מאה  על  שעובד  מה  כי  בבעיה 

מיליון. 

הלפיד שכבה
אנחנו  מימרן:  אבי 

על  פה  מתווכחים 
האם  העוני,  אידיאל 

אנחנו עדיין תקועים 
הזה,  בוויכוח 
לא  כלום  כאילו 

השתנה?
בלום:  אבי 
רוצה  אני 
זה  על  להסתכל 
אחרת  מזווית 
כשאתה  לגמרי. 
מדבר על אידיאל 

תסכימו  העוני, 
ובן,  נחום  איתנו, 

מבקש  אדם  שכאשר 
חייו  את  להקדיש 

ללימוד התורה והוא רואה 
בזה אידיאל, צריך לאפשר לו 

לעשות זאת ולשמר את אותו ערך 
דורות  לאורך  מעמד  שהחזיק  מקודש 

ושימר אותנו כעם אחד. 
בן כספית: השאלה מה המידתיות של כל זה.

אבי בלום: השאלה הזאת נוגעת לוויכוח של יום 
עוני,  אידיאל  עם  לא  בעיה  לנו  יש  היום  האתמול. 
שהולכים  רבים  חרדים  גם  אקדמי.  עוני  עם  אלא 
בחסמים  נתקלים  באקדמיה,  אפילו  ומתמקצעים, 
בעיקר  קורה  זה  העבודה.  לשוק  מגיעים  כשהם 
בגלל שהסיטואציה הפוליטית גורמת לכך שמעסיק 
החילוני  המעסיק  חרדי.  להעסיק  מפחד  חילוני 
שעובדות  הנשים  עם  יהיה  מה  עצמו,  את  שואל 
במשרד ומה יקרה כשהחרדי יתחיל להכשיר לי את 
המטבח. העובדים החרדים שרובם ככולם מפרנסים 
בעלי משפחות הם עובדים עם מוסר עבודה גבוה, 
אבל את זה המעסיקים לא יודעים כי הם לא פותחים 
את הדלת בגלל כל הסטיגמות שיש, וככל שהשיח 
הבעיה  וגוברת.  הולכת  רק  החרדה  קוטבי  יותר 
מוקצן  להיות  יפסיק  השיח  אם  רק  תיפתר  הזאת 

ותהיה אווירה אחרת, יותר מאחדת, פחות מפלגת.
בן כספית: חד משמעית, הבעיה תיפתר.

נחום ברנע: אנחנו בתוך התהליך.
אבי מימרן: איך אתה אבי, כאיש תקשורת, איך 
חבריך, ואנוכי בתוכם, לא הצלחנו להסביר לחילוני 

על השינוי הטוב שנוצר תוך כדי שימור?
הצלחתם  אתם  נכשלתם.  כך  כל  לא  כספית:  בן 
ואני דוגמה טובה לזה, תמכתי מאד בכל רפורמות 
את  רואה  כשאני  היום  מבין  כן  ואני  לפיד, 
קורה.  ושהתהליך  בטוב  ללכת  שעדיף  המספרים, 
מדי,  לאט  או  מדי,  פחות  קורה  להיות שהוא  יכול 
אתם לא אוהבים שבאים אליכם בכפיה. אני כן מבין 
את הנרטיב של לפיד שהגיע הזמן להגיד 'לא עוד', 
התוצאה  את  ורואים  קיימים  המספרים  שני  מצד 

בשטח.
אבי מימרן: המייקאובר של לפיד אמיתי?

בן כספית: לפיד הוא לא אדם מובהק בשום דבר. 
משקר  בהכרח  לא  הוא  ולכן  חרדים  שנא  לא  הוא 
כעת כשהוא אומר שהוא אוהב חרדים, לפיד בניגוד 
היטב את שניהם, עבדתי עם  ואני הכרתי   - לאביו 
טומי שנים רבות ועבדתי עם לפיד 25 שנה במעריב 
- הוא לא איש קיצוני, לא איש של שנאה ומטבעו 

לרצות.
שעבר  הזה  הגל  הגיע  מאיפה  אז  מימרן:  אבי 

עלינו מכיוונו?
ומגנט  זיהה מנוע צמיחה אדיר  בן כספית: הוא 
ואחרי  פנימה,  שלו  הראשון  בדילוג  מנדטים 
שהתפזר האבק ושקעו המנדטים הוא הבין שבסוף 
יכול  אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה אתה לא 

להתעלם מהציבור הזה, אז הוא מתקן את דרכיו.
אבי בלום: אולי הוא זיהה עוד משהו. כי אנחנו 
מדברים כאן על נתק, בורות ושנאה. לדעתי דווקא 
גם  שהציבור,  תחושה  יש  האחרונה,  בתקופה 

הציבור החילוני, מאס בשיח של שנאה.

בן כספית: 
ראיתי 

קריקטורה 
מעיתון חרדי 
שהראתה את 

ההבדל בין ילד 
חילוני לחרדי 

שמגיעים לכיתה 
א'. הראו את 

הילד החילוני 
עם מכות ושאר 

מרעין בישין. 
אז זהו, שיש לנו 

גם ערכים, גם 
העגלה שלנו 

מלאה, ואני לא 
אומר שהעגלה 

שלכם ריקה. יש 
אצלכם עגלה 

מלאה, אבל גם 
אנחנו מחנכים 
את הילדים. אז 

כן, אכפת לנו 
מאד איך ייראו 

הנכדים שלנו 
בעוד 50 שנה
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ראש  נתניהו  למה  אז  כספית:  בן 
ממשלה?

אבי בלום: איתך זה תמיד 
אני  אבל  לביבי  יחזור 
בין  שנאה  על  מדבר 

דתיים לחילוניים.
ברנע:  נחום 
הזה  השנאה  ציר 

נעלם.
בלום:  אבי 
בקטע  גם 
אולי  הדתי, 
נכון יותר לומר 
יש  היהודי, 
מבורך  תהליך 
כל  לא  שאצלנו 
כך מודעים אליו. 
יש היום טרנד של 
שיעורי ערב, שיעורי 
שיעורי  היסטוריה, 
מחפשים  אנשים  יהדות. 
שורשי,  למשהו  להתחבר 
כל אחד בדרכו, ושנאה מדברת 

אליהם פחות.
בן כספית: עד שניסו לעשות הופעה בערב 

יום כיפור בתל אביב.
לחרדים.  קשור  שלא  משהו  שזה  מימרן:  אבי 

לא ההופעה ולא ההתנגדות להופעה.
של  תולדה  זו  אומר  שאתה  מה  כספית:  בן 
אני  אלף.  במאה  ולא  במיליון  היום  שמדובר  זה 
ערבים  חברים  שני  היו  ישראלי  לכל  שאם  אומר 
היה  לא  ישראלים  חברים  שני  היו  ערבי  ולכל 
אנחנו  והחילונים.  החרדים  לגבי  כנ"ל  סכסוך. 
עד לאחרונה לא הכרנו באמת אבל היום, כשבכל 
שכונה, אפילו אצלי בהוד השרון יש חרדים, אתה 

פתאום רואה שאפשר לחיות ביחד.
ברמות  קולגות,  יש  בתקשורת  גם  כהן:  חיים 

שאיש לא חלם על זה בעבר.
בן כספית: נכון, גם במדיה, אני פתאום מוצא 
חרדים  וחברים  מימרן  עם  מתכתב  עצמי  את 
אחרים. בסוף אתה רואה שלא לנו יש קרניים ולא 
בהגדרה  ציוני  לא  אתה  אם  גם  קרניים,  יש  לכם 
שלי, בסוף אתה ציוני, כי אתה חי פה ובתוכך אתה 

מרגיש חלק מהמדינה הזו.
אבי מימרן: כשאני יצאתי לעבוד הלכתי לצבא 
והתגייסתי.  ללמוד'  ש'סיימתי  אמרתי  מיוזמתי, 
אלפים  יש  וכמוני  מיסים  ומשלם  עובד  ואני 
רבים, הנשים החרדיות עובדות באחוזים גבוהים 
עובד  החסידי  הציבור  החילוניות,  מהנשים  יותר 
ונשים,  גברים  אחוזים  למאה  קרוב  של  בשיעור 
בציבור של ש"ס - חמישה מתוך שבעה מנדטים 
לא  כי  פרזיטים  נקרא  לנצח  אנחנו  אבל  עובדים, 
אחראי  לפיד  האם  אז  זה.  את  להסביר  הצלחנו 
גורם לסכסוך?  הזמן  נתניהו שכל  זה  לזה? האם 
אולי זו העובדה שהפכנו לכלי משחק פוליטי כמו 

שאומר חיים.
הרבה  עובד  אני  עיסוקיי  במסגרת  כהן:  חיים 
אישי  עם  יושב  יוצא שאני  רבות  ופעמים  בחו"ל 
ממשל בדרום אמריקה. יושבים יהודים, תושבים 
אולי  ואומרים,  לדת  שקשור  מה  מכל  שרחוקים 
וכשאתה  אותה.  תסתיר  הכיפה,  את  שתזיז  כדאי 
נמצא בישיבה ומנהל דיאלוג אתה רואה שהכיפה 

לא מפריעה. מכבדים זה את זה.
אין בעיה.  אבי מימרן: אמרנו שברמת השטח 
עליך  שמסתכל  השקוף  ההמון  זאת  בכל  אבל 
פרזיט  בך  לראות  וממשיך  עובד  היותך  למרות 
ספור  אין  יש  שלו.  הטריטוריה  על  לאיים  שבא 
לומדי תורה – ויש אין ספור עובדים, אבל כולנו 

בעיניהם פרזיטים.
שאנחנו  שלנו  בעיה  זו  אחת,  כהן:  חיים 
קול.  מדי  יותר  להשמיע  לקיצונים  מאפשרים 
בזה  עושים  היא שהפוליטיקאים  השנייה  הבעיה 

שימוש כדי לגרוף עוד כמה קולות.
הבעיה.  את  לטאטא  אפשר  אי  בלום:  אבי 
אנחנו, אבי חיים ואני, שולחים את הילדים לחינוך 
חייהם.  כל  וילמדו  יישבו  שהם  ומקווים  תורני 
ששולחת  לאימא  להסביר  יכול  לא  אתה  עכשיו, 

עין  עוצמת  ולא  קרבית  ליחידה  שלה  הבן  את 
כשהוא יוצא לפעולה, שלימוד התורה שווה ערך 
לשירות צבאי. היא לא תבין זאת, ולא משנה כמה 
של  העליון  הערך  באמיתות  משוכנעים  כולנו 
לימוד התורה. זו תפיסת העולם שלנו, אבל אנחנו 
לא מסכנים חיים ולכן בעיניים של אימא חרדה, 

זה לא בר השוואה. 
אבי מימרן: אז אין פיתרון ולנצח יימשך השיח 

הקוטבי הזה?
כבוד  יש  האם  היא  השאלה  בסוף  בלום:  אבי 
הדדי. אנחנו צריכים ללמוד לכבד וגם הצד השני 
לעקור  צריך  לכבד.  יכול  אבל  להבין  צריך  לא 
כאילו  דופי  בנו  להטיל  הניסיון  את  השורש  מן 
 - ישראל  מכלל  החרדי,  לציבור  לנו,  אכפת  לא 
על  שמבוססת  לתפיסתנו,  הנכון.  הוא  כשההיפך 
שהחזיקו  אותנטיים,  מסורתיים,  יהודיים,  ערכים 
שלנו  האחריות  זו  שנים,  אלפי  כעם  אותנו 
למלחמה  יוצא  כשצה"ל  היהודי.  לקולקטיב 
אנחנו מתפללים ולומדים להצלחה מתוך אמונה 
אמיתית בתרומה האדירה שלנו, ואת זה גם בצד 
החילוני חייבים לכבד ולא לזלזל בזה. אי אפשר 
לדרוש מאף אחד להבין זאת ולראות את המציאות 

במשקפיים שלנו, אבל לכבד ולהעריך אפשר.
נחום ברנע: המחלוקות לא ייגמרו עד שתהיה 
נקבל  לא  לעולם  אנחנו  שותפים,  תחושה שאתם 
את הפרזנטציה הזו שעם ישראל יושב בתל אביב 

במגדלים בזכות זה ש-100,000 מתפללים.
כן מקבלים ומאמינים בכך,  אבי בלום: אנחנו 
כאן  שלנו  לישיבה  בלבד  טבעי  הסבר  אין  והרי 
לא  אתם  אם  גם  אבל  שמסביבנו.  הג'ונגל  בלב 
היא  השאלה  הזאת,  העולם  תפיסת  את  מקבלים 
האם אתם יכולים להעריך את התרומה של לומדי 
יכול  התורה לקיום שלנו כאן כעם? אדם חילוני 
האימא  שכאשר  להבין  אפשר  אבל  להסכים,  לא 
זאת  עושה  לא  היא  לישיבה,  בנה  את  שולחת 

מתחושה של פרזיטיות אלא מתוך שליחות.
בן כספית: לדת היה תפקיד בכיר מאד ודרמטי 
השנים,  לאורך  ישראל  עם  של  בשימורו  מאד 
מבחינה  שלו  החיוניות  את  איבד  הזה  התפקיד 
קיומית ביום שהקמנו מדינה. חשוב לך לשמור על 
הלכידות כשאתה עם של נוודים ללא זהות. ברגע 
שהקמנו מדינה, המדינה הוקמה על כידוני הצבא.

ומאמין  תורה  לומד  החרדי  מימרן:  אבי 
באמונתו לא כדי לשמר פה עם ולא כדי שמישהו 
ייתן לו ציון ולא בגלל שיש מדינה או אין מדינה, 
מאמין  הוא  כי  אמונתו  על  שומר  חרדי  יהודי 
ואותך  אותי  מצווה  והיא  בסיני  ניתנה  שהתורה 
ואת כולם. אלפיים שנה שרדנו בגלות, לא בגלל 
ששמרנו  בגלל  אלא  השב"כ  בגלל  ולא  הצבא 
אני  התבדלנו.  ולשון.  לבוש  שינינו  ולא  מצוות 
רוצה לשאול אתכם לסיום בעניין הזה, לראייתכם, 
היא  שהמדינה  נניח  במדינה,  חרדים  היו  לא  אם 
חילונית וחולפים להם שישים ושבע שנות מדינה, 
האם הילדים שלכם היו היום באותו מקום יהודי 

עם סממן מסורתי?
נחום ברנע: ללא כל ספק, במקום יותר טוב. כי 

הם היו נקיים משנאת חרדים.
אנחנו  מהשק,  המרצע  יצא  אז  מימרן:  אבי 
מדברים על שנאה. אתה אומר שבגלל שאני חרדי 

שחור, אני גורם לילד שלך לשנוא אותי.
אתם  אמרנו?  מה  לא.  לא,  לא,  ברנע:  נחום 
ואנחנו, בא נכבד אלו את אלו. ועם זאת, חילוקי 
הדעות ביננו הם לא חילוקי דעות של אמונתו של 
מי יותר חזקה. השאלה האמיתית היא איך אנחנו 
טובה  מצליחה,  מוצלחת,  מדינה  כאן  מקיימים 
מרכיבים  אתם  וגם  אנחנו  כשגם  תושביה  לכל 

מאוד מאוד רציניים בתוך החברה הזו.
חיים כהן: ומה התשובה לשאלתך.

נחום ברנע: התשובה מחייבת כל הזמן לעבוד 
על התפר הזה של החיים המשותפים.

חיים כהן: להפרדת דת מהמדינה, היית מוכן?
נחום ברנע: בוודאי, אתה מציע את זה? מחר 

בבוקר אני תומך.
בן כספית: אתה לא יודע כמה פעמים אני אומר 
לעצמי, לא אסלח לחרדים שגורמים לי להתרחק 

עוד יותר מהדת.
אבי בלום: להאשים את החרדים בכל דבר זה 

הכי קל. הרי בסוף אנחנו בסך הכל מנסים לשמר 
לציין  חייב  אני  עובדתית  אבל  המורשת,  את 
שהחוק היהודי שמיושם בלי כל פקפוק ומחלוקת, 
זהו חוק יום כיפור. אתם יודעים למה? כי פשוט 

אין כזה חוק.
אבי מימרן: ככה היה נשמר חוק הגיוס אם לא 

היה חוק...
בן כספית: יום כיפור הוא דוגמה נהדרת. נפל 
בדיוק במידה שאתם לא תעשו אם  לי האסימון, 
ננסה לכפות עליכם וכן תעשו אם לא, בול באותה 
שאתם  מרגיש  כשאני  היהדות.  מול  אנחנו  מידה 
מנסים לכפות עליי, אני עושה דווקא ומזניח את 
הלימוד של הילדים ובא להלוויות בלי כיפה כדי 
אם  רוצה,  שאני  מה  לעשות  יכול  שאני  להוכיח 
כדי  יותר  משקיע  הייתי  שונה,  הייתה  התחושה 

לשמור על היהדות שלי.
הרב  אצל  שנשאלה  שאלה  זו  כהן:  חיים 
שעדיין  אמר  והוא  שאלתי,  סתם  לא  אלישיב, 
שנצטרך  הזמן  שיגיע  ברור  אבל  הזמן  הגיע  לא 

להפריד דת ממדינה.
אחר  ממקום  זאת  אמר  הוא  אבל  בלום:  אבי 
לגמרי. הוא אמר שכדי לשמר את החרדיות, בסוף 
נצטרך לשקול כתיבת ספרי יוחסין נפרדים והקמת 

מערכות נפרדות מהמדינה. 
היתה  שלו  הגישה  לשמר,  במטרה  כהן:  חיים 
לא להביא עוד אלא לשמר את מה שיש. הוא אמר, 
וזהו ההישג  'מספיק אם נשמור על מה שיש לנו 

הכי גדול בדור הזה'. 
נחום ברנע: סטטוס-קוו.

הוא  הזו,  במילה  לא השתמש  הוא  כהן:  חיים 
אמר שאין כזה דבר סטטוס-קוו, רק המצב הקיים. 
באו בכל מיני נושאים שבג"ץ התערב פה והתערב 
הוא  ככה'.  יישאר המצב  לא  'זה  והוא אמר,  שם 
נושא  את  העלה  מישהו  הפתרון?  מה  אז  שאל, 
הפרדת דת מהמדינה והוא אמר, אין ספק, עדיין 
שיצטרכו  יום  שיבוא  ברור  אבל  הזמן  הגיע  לא 
שזה  מרגיש  לא  אני  עדיין  אבל  זה,  את  לעשות 

הזמן.
נחום ברנע: בדבר אחד אין לי ספק. לו הייתה 
הייתה  לא  והדתיות  הדת  מהמדינה,  דת  הפרדת 
רבים- ישנם  הישראלי  שבציבור  משום  נעלמת, 

רק  לא  מחייהם,  כחלק  הדת  את  שרוצים  רבים 
חרדים.

חיים כהן: אמרת, המדינה היא חברה כלכלית, 
עסקה  איזושהי  לעשות  צריכה  ישראל  כשמדינת 
זאת  לעשות  יכולה  לא  והיא  ערבית  במדינה 
בשמה, היא מקימה חברת בת ועושה את העסקה. 
להבדיל, ברגע שיש הפרדה בין דת ומדינה – אין 

שום בעיה.
נחום ברנע: אז יש לך כותרת מהצד החרדי.

כותרת,  ישים  נחום  יקרה  וכשזה  מימרן:  אבי 
מנהלים  שאנחנו  נגיד  רק  עברייה...  אם  כל  תדע 
דו-שיח פתוח אבל אצלנו בסוף מכריעים הרבנים.

לדבר  מאפשר  אבי  הזה  ובמשפט  בלום:  אבי 
הפנים  הסטטוס-קוו  את  להפר  בלי  בחופשיות, 

חרדי.
חיים כהן: אנחנו מדברים רק על רמת העיקרון 
בסוגיות שעלו על שולחן גדולי ישראל והם בסוף 
מזה  נובע  זה  העיקרון,  ברמת  ויכריעו.  הכריעו 
לבחור  יוכל  לנישואין,  להירשם  שהולך  שאדם 
לאן הוא רוצה ללכת, לרבנות או למקום אחר, ואז 
כל אחד יידע במה הוא בחר, ותראו שיבחרו יותר 

במסלול המסורתי.
לא  רבים  צעירים  מדוע  לשאלה  ברנע:  נחום 
נישואיהם, התשובה היא  הולכים לרבנות לצורך 
חד משמעית משום שכפו עליהם את זה. זו בדיוק 

הדוגמא הכי בוטה למרד אזרחי.
את  תפתח  הכפייה,  את  תבטל  כספית:  בן 
יהודיות  הלא  החתונות  שאחוז  תראה  המערכת, 

לא יעלה.
אבי בלום: אנחנו מדברים פה על תחזיות שלא 
יתממשו, בוודאי שלא בקרוב, וכאן, בסיטואציה 
וגם  הצדדים  משני  לתקשורת  יש  העכשווית 
פניה  את  גם  להציג  משימה,  הרבני  לממסד 
ולא להציג תמיד את החריג  היפות של היהדות, 

והמכוער. להאהיב את היהדות, ולא להשניא.

 נחום ברנע: 
איפה הסטטוס 
קוו משתנה 
לרעת החרדים? 
במובן הזה 
שהמרחב 
הציבורי הלא 
חרדי הוא הרבה 
יותר חילוני ממה 
שהיה בעבר. 
זה ניכר בעניין 
השבת אבל 
לא רק בעניין 
השבת. אני 
גדלתי בתל אביב 
שבה היו אולי 
שתיים-שלוש 
מסעדות שהיו 
פתוחות בשבת 
וגם אז הכסף 
המזומן היה 
ניתן בדרך כלל 
מתחת לשולחן. 
לא היו אירועי 
תרבות, לא היו 
תיאטראות



בברכת שנת האזנה טובה

שיעורי קודש
מסביב לשעון,

מחוייבים רק לכם

”קול ברמה זאת הישיבה הגדולה בעולם“
מרן הרב עובדיה יוסף זצוק“ל:

”קולה של קול ברמה הולך מקצה העולם ועד קצהו“
הרה“ג שלמה עמאר שליט“א:

”המאור שבקול ברמה מחזירם למוטב“
הרה“ג ראובן אלבז שליט“א:

”אין לך זיכוי הרבים יותר גדול מקול ברמה“
מרן ראש הישיבה הרה“ג מאיר מזוז שליט“א:

”מגן הוא לכל החוסים בו. זה קול ברמה“
הרה“ג יעקב עדס שליט“א:

”קול ברמה הוא מגדלור של תורה עבור כל יהודי ויהודי“
הרה“ג יצחק דוד גרוסמן שליט“א:

”הפצת התורה בקול ברמה עושה רושם גדול בעולם הזה ובעולם הבא“
הרה“ג שמעון בעדני שליט“א:

”שיעורי הלכה בקול ברמה, חיזוק גדול לבני תורה ולבעלי בתים כאחד“
הרה“ג אהרון בוטבול שליט“א:

”אשרינו שזכינו ויש לנו כלי חמדה כמו קול ברמה“
הרה“ג המקובל בניהו שמואלי שליט“א:

”זכות הרבים בלימוד הלכות שבת דבר דבור על אופניו עומדת לקול ברמה“
הרה“ג אופיר מלכה שליט“א:



ערב חג הסוכות תשע"ז30 

לברית הבט
ונדמה  נתניהו  על  אבי מימרן: כשאנחנו מדברים 
שהחרדים עשו פה איזו ברית של הליכה יד ביד עם 
מבחינתכם?  לחרדים  טוב  עושה  זה  האם  הימין, 
מקבל  ליצמן  עובד.  זה  הנוכחית  הקדנציה  במבחן 
מה שהוא רוצה, כך גם גפני ודרעי. חוקי לפיד בוטלו 
בהינף של חצי שנה. מצד שני, נצמדנו מדי לנתניהו 
היינו  שבשמאל  להיות  יכול  אלטרנטיבה,  ואין 

מקבלים יותר?
לא  זו  מאוד.  טובה  עסקה  עשיתם  ברנע:  נחום 
ברית, זה דבר שיכול להשתנות בן לילה כמו שכבר 
לנו  תיתן  שאתה  כעסקה  העסקה  אבל  בעבר,  קרה 
את הקולות ואנחנו ניתן לך אי אלו דברים ברשימה 
שווה  לחרדים  שגם  השאלה  אבל  טובה.  עסקה  זו 
לחשוב עליה היא האם אתם רואים את עצמכם כמי 
שאחראים גם לאורח החיים שלנו, גם לחברה שלנו, 
גם לדרך שבה אנחנו מתנהגים כיהודים, תחשבו על 
המדינה. זה לא טוב למדינה. עסקאות סקטוריאליות 

הן דבר רע למדינה.
אבי מימרן: ליצמן הוא שר בריאות רע למדינה? 
יו"ר ועדת כספים רע למדינה? דרעי הוא  גפני הוא 

שר פנים רע למדינה?
נחום ברנע: התשובה היא כזו, אילו אותו ליצמן 
הכי  היו פחות מחויבים לסקטור במובן  גפני  ואותו 
מיידי שלו, כשהם נרתעים אם איזה עיתונאי יכתוב 
גרוש  שני  רק  קיבלת  אתמול  כי  בסקטור'  'בגדת 
במקום ארבעה גרוש, אם הם היו טיפה יותר מחויבים 

לכלל ולא לסקטור זה היה נראה אחרת.
יותר  טוב  בריאות  שר  כאן  היה  לא  מימרן:  אבי 
לא  שזה  מוכיחים  הסקרים  וגם  המציאות  מליצמן, 

סותר.
מתאר  שאתה  מה  גם  ועדיין,  היה,  ברנע:  נחום 
ברכבת.  שראינו  כמו  שביר,  מאוד  ומאוד  זמני  הוא 
אם באמת ליצמן רוצה להיות שר בריאות טוב הוא 
צריך לקחת מרחק מסוים – לא לבגוד בערכים, אבל 
הוא צריך להבין שהוא מופקד על הקופה הציבורית 
הוא  מה  בגפני,  הדין  והוא  הסקטור,  קופת  על  ולא 
'מעניש' בענייני הרכבות את ישראל כץ? זה מחפיר.

שהפוליטיקאים  לחשוב  אפשר  בלום:  אבי 
אלו  אצלנו  לפחות  מאינטרסים,  נקיים  החילוניים 
אינטרסים של ציבור שאף אחד אחר לא מייצג ולא 

דואג לו, ולא אינטרסים של בעלי הון וחברי מרכז.
גם  עושים  זה  את  הרי  בדיוק.  מימרן:  אבי 
מסיבות  תהליכים  שמעכבים  שרים  בליכוד,  חבר'ה 
פוליטיות, ומירי רגב שמשתלטת על תקציבי התרבות 

משיקולים פוליטיים.
הוא  האם  לשאלתך,  בדיוק  עונה  וזה  כספית:  בן 
שר טוב או שר לא טוב, ליצמן שר מצוין אבל בסוף 

הוא מחויב לסקטור.
איש  הוא  חכם,  איש  הוא  ליצמן  ברנע:  נחום 

איכותי, אבל השאלה למי הוא מחויב.
הח"כים  כל  אגב,  ליצמן  רק  לא  זה  כספית:  בן 
הערבים,  הח"כים  כמו  האשכנזים,  בעיקר  החרדים, 
הם רמה אחת לפחות מעל הערב-רב ששולח הציבור 
כי  למיעוטים,  אופייני  מאוד  זה  ושוב  לכנסת,  שלי 
לשאלתך,  זכויותיו.  על  להיאבק  צריך  המיעוט  הרי 
עשיתם  אתם  בהכל.  כמעט  נחום  עם  מסכים  אני 
עסקה מצוינת, ותמיד היא תהיה טובה יותר עם ביבי, 
כי ביבי תמיד ישלם יותר היות וזו טרפת ההישרדות 
לך  ייתן  זה   – הומוגני  לא  השמאל  בסוף  כי  שלו, 
מפלגת  בתוך  שלו  והאופוזיציה  תתקוף  והתקשורת 

העבודה תתקוף. אצל ביבי זה עובד.
הפוליטיקאים  את  מבקרים  אנחנו  בלום:  אבי 
ובסוף מדברים באותה שפה. הכסף חשוב אבל אינו 
ואין  וההפסד,  הרווח  בשיקולי  ולדעתי  הכל  חזות 
עם  בהליכה  הפסידו  גם  החרדים  רווח,  שיש  ספק 
נתניהו. לא בעניין הכסף, אלא בכל מה שקשור לגל 
האנטי חרדי שהיה בשנים האחרונות. לרוב הצונאמי 
אמיתיות  מסיבות  נובע  לא  הוא  טבעי,  אינו  הזה 
אלא מלאכותיות. התקשורת שמזוהה עם צד מסוים 
ורואה בחרדים שותפים טבעיים של נתניהו והימין, 
הולמת בנו כדי לפגוע בביבי. אם השמאל היה מבין 
שהחרדים ברי-שותפות גם איתו, אז הוא היה מתנהג 
כמו ביילין שאמר בשעתו שבשביל השלום הוא מוכן 
לחבוש שטריימל. אבל כמו שנתניהו לא יכול לצפות 
שהשמאל הישראלי ינהג בו בכפפות של משי, כך גם 

שימו  אוטומטית.  איתו  מזוהים  אנחנו  כי  החרדים, 
לב אגב, שאחרי כל קדנציה של שותפות ארוכה עם 
היה  זה  בקלפי.  הציבורי  הזובור  מגיע  תמיד  הימין, 

עם לפיד האב, וזה קרה גם עם לפיד הבן.
אבי מימרן: אז איך זה ייתכן שלמרות קואליציית 
מגלה  לא  האיש   V15-וה נתניהו  נגד  העיתונאים 
סימני גסיסה או סימני התעייפות. הוא בשיא כוחו. 
אז מה אתה רוצה שהחרדים ילכו עם השמאל? יעשו 
מאחורי הקלעים ברית עם הרצוג שלא יכול לשמור 

מילה בבטן ובתוך יום-יומיים מפרק הכל?
שאין  ברור  הנוכחית  בסיטואציה  בלום:  אבי 
הרווח  חשבון  את  כשעושים  אבל  אלטרנטיבה, 
גם הפסד. אנחנו אומנם  צריך לדעת שיש  וההפסד, 
אש  חוטפים  גם  אבל  רוצים,  שאנחנו  מה  מקבלים 
אוטומט,  מצב  על  החיבור,  עצם  בגלל  תקשורתית 

לימין.
גם  ביבי.  עם  נישאר  לנצח  מה,  אז  מימרן:  אבי 

בעשור הקרוב לא תהיה אלטרנטיבה?
היא  המרכזית  שהטעות  חושב  אני  כהן:  חיים 
את  לשכנע  הצליחו  לא  המרכז-שמאל  שנציגי 
הציבור, עד כמה שהליכוד הוא המסכה הכי גדולה 
עם החרדים.  בנושא של החיבור  והכי שקרית שיש 
הרי את כל הגזירות של לפיד עשו בשותפות מלאה 
עם הליכוד ונתניהו, נקודה. אי אפשר להתחמק מזה. 
שלא יבואו לספר לנו שהליכוד הם מסורתיים ואוהבי 
הצלחנו  שלא  עוד  וכל  גדול,  אחד  שקר  זה  דת, 
מהמרכז- גרוע  יותר  לפעמים  שהליכוד  להוכיח 

שמאל בנושאי דת, אנחנו בבעיה.
הליכוד  לגמרי,  עליך  חולק  אני  כספית:  בן 
של  בליכוד  אפילו  הרי  גרוע.  יותר  לא  מבחינתכם 
היום יש יותר דתיים מאשר במרכז-שמאל. קח חבר 
יותר  עוד  משיחיסט  שהוא  זוהר  מיקי  כמו  כנסת 

מהחב"דניק הכי מטורלל.
נחום ברנע: אבל החרדים לא משיחיים, זה העניין.
בן כספית: אבל הליכודניק הממוצע זה הישראלי 
עם הכיפה בתא הכפפות של האוטו, ואת זה אין לך 

בשמאל.
שכשזה  בגלל  הגדול.  השקר  זה  אבל  כהן:  חיים 

יהסס  לא  הוא  חרדי,  אנטי  פוליטי  למסע  יגיע 
להצביע נגדנו.

אותו  יאלצו  אם  רק  כספית:  בן 
בגלל סיטואציה פוליטית.

המרכז- ואצל  כהן:  חיים 
ברור  מאוד  יודע  אתה  שמאל 

כבר מהתחלה מהי העמדה.
רצית  מה  כספית:  בן 
ובנט  כשלפיד  יעשה  שנתניהו 
בהם,  לבחור  אותו  אילצו 

שיישאר באופוזיציה?
נתניהו  של  במפגש  בלום:  אבי 

כששאלנו  החרדים,  העיתונאים  עם 
תלך  שלא  להבטיח  יכול  אתה  האם  אותו 

יותר עם לפיד, הוא אמר בכנות, אלך איתו אם תיכפה 
עלי כזו סיטואציה ואתם בהתנהגות שלכם, תהיו אלו 

שתקבעו אם תהיה סיטואציה כזו או לא.
שמסביר  סיפור  לכם  לספר  רוצה  אני  כהן:  חיים 
כשהוא  לנתניהו.  שנוגע  מה  בכל  העניין  שורש  את 
נבחר בפעם הראשונה הוא ביקש להיכנס למרן הרב 
אלישיב ומרן קיבל אותו. את שרון מרן הרב אלישיב 
לזה  אותו, מדוע  לקבל אחרי שנבחר. שאלתי  סירב 
סירב ולזה לא? הוא ענה לי, נתניהו הוא סוחר, היום 
הוא איתי, מחר הוא נגדי, אז היום הייתי צריך לנהל 
איתו שיחה. עם שרון יש לי בעיה כי יש לו אידיאל. 
אם מחר תהיה לו אידיאולוגיה שלא מתאימה לנו לא 

תוכל להזיז אותו.
נחום ברנע: זו סוג של מחמאה לשרון.

שקרה  מה  וזה  שלא,  אומר  לא  אני  כהן:  חיים 
בהתנתקות.

הייתה  גם  כנראה,  אבי בלום: אצל שרון, חקירה 
סוג של אידאולוגיה. אנחנו הרי זוכרים את 'כעומק 

החקירה, עומק העקירה'.

היום שאחרי
הקדנציה  האם  נחום,  אליך,  שאלתי  מימרן:  אבי 
מול  נתניהו  של  והמדיניות  פעם  אי  ביותר  הארוכה 

והקואליציות  והשמאל  החרדים 
הצרות שמוקמות כאן אחת אחרי 

לחלוטין  סוגרות  השנייה, 
כאן  שיהיה  הסיכוי  את 

ראש  הקרובות  בשנים 
שמעון  כמו  ממשלה 

רבין  ויצחק  פרס 
בצורה  מהשמאל 
לכל  מובהקת. 
יהיה  היותר 
ממשלה  ראש 
אבל  מהמרכז, 
השמאל כבר לא 
ראש  לנו  יצמיח 

ממשלה? 
ברנע:  נחום 

הגדולה  ההצלחה 
היא,  נתניהו  של 

הוא  אחד  שמצד 
מי  כל  את  השמיד 

כאלטרנטיבה  שנתפס 
הוא  שני  ומצד  בליכוד  לו 

הליכוד  שרק  הרושם  את  יצר 
הממשלה  ראש  את  כאן  לייצר  יוכל 

שאנחנו  מצב  יש  ואז  לעין.  הנראה  בטווח  הבא 
נדפקים פעמיים, אין אלטרנטיבה בתוך הליכוד ואין 
אלטרנטיבה מחוץ לליכוד. זו הצלחה, אבל הצלחות 
בפוליטיקה הן תמיד זמניות. נכון, כרגע באופק לא 
נראית קונסטלציה שבה יהיה איום על נתניהו, מצד 
שני, חודש אחרי שיהיה ראש ממשלה אחר – כולנו 

נסתגל לזה שהוא נקרא ראש ממשלה.
יבוא  הוא   – יבוא  הוא  אם  אבל  מימרן:  אבי 

מהמרכז.
נחום ברנע: מי יודע, אולי מהליכוד.

לבתו,  דרעי  שערך  ברכות  בשבע  בלום:  אבי 
ראש  לתפקיד  נבחר  עצמו,  שהוא  הזכיר  נתניהו 
הממשלה היישר ממשרת העל של סגן שר. התרגלנו 
לזה שהוא נמשח לנצח, אבל גם ביבי הרי לא נולד 

ראש ממשלה.
בן כספית: אתם מדברים במונחים של 
דיברת  שנעלם.  עולם  אנחנו  פעם, 
הרי  בו.  חובטים  שאנחנו  זה  על 
מה  כל  בו,  חובט  לא  אחד  אף 
ראש  נגד  בתקשורת  שנשאר 
עלים  כמה  זה  הממשלה 
ואני  בידיעות  כמה  נידפים. 
במעריב, והארץ שאף אחד לא 
סופר כי הוא עיתון אידיאולוגי.

אנחנו  אבל  מימרן:  אבי 
משנים  העיתונים  איך  רואים 
גרפיקה של עמוד ראשון כדי לתקוף 

איזו פליטת פה של נתניהו.
הפה  פליטת  על  מדבר  אתה  ברנע:  נחום 
וזו  בנוגע להורים השכולים ולחייל היורה מחברון, 
הייתה פליטת פה שפגעה בהורים השכולים, בעגלה 
שלנו שאתה חושב שהיא ריקה, אבל לא – גם היא 

מלאה.
ששולט  האיש  של  פה  פליטות  ואלו  כספית:  בן 
והתקשורת  כיום,  רוב התקשורת  הבעלים של  והוא 
תקשורת  זוהי  שלה  הבעלים  לא  שהוא  היחידה 
הולך  והוא   ,2 ערוץ  אפרופו  לחסדיו,  שנתונה 
להשמיד ולרסק את הכל ושבעים אחוזים הוא כבר 

עשה. זה עולם הולך ונעלם אחד.
העולם ההולך ונעלם השני, זו השאלה מתי יהיה 
ראש ממשלה מהשמאל. גם המילה שמאל היא לא 
השאלה  אישיות,  הן  בישראל  הבחירות  רלוונטית, 
היא ביבי או לא ביבי, זו כל הפוליטיקה הישראלית 
היום. בתוך הליכוד, כולם רוצים שהוא ילך, אפילו 
את  לו  היה  פעם  שלו.  ברית  לבני  שנחשבים  אלו 
ישראל כץ, היום גם זה לא. לא גדעון סער ולא כחלון 
ובוגי כבר הלך. מדינת ישראל במצב שיש לה שליט 
והכל. השאלה  כולל מלכה  קיסר  שהוא כמעט כבר 
ואיילת  בנט  נפתלי  מה?  בימין,  שלו,  בצד  היא 
ממשלה?  ראש  להיות  ימשיך  שנתניהו  רוצים  שקד 
לא  לב,  בחדרי  בודק  כשאתה  לא.  היא  התשובה 

בראיון.
חיים כהן: איך הגענו למצב הזה?

בן כספית: כי נתניהו בנה בירושלים את מה שאני 

 אבי מימרן: 
יושבים פה 

נחום ובן, הם 
מכירים היטב 
ויודעים במה 
מדובר ובכל 

זאת, אתה 
מריח כאן סוג 

של בורות? 
משפטים 

כמו, אתם לא 
יוצאים לעבוד, 

גדלתם, אתם 
נטל. אני שואל 

אותך כעורך 
דין חרדי 

שיושב במשרד 
חילוני וכמובן 
גם כעיתונאי 

חרדי, האם 
אתה מרגיש 

בורות כשאתה 
מדבר עם 

אנשים מהמגזר 
החילוני?

הטוראים



בברכת שנת האזנה טובה

בכל שעה שתבחרו,
מחוייבים רק לכם

אשר ברדה: ”קשת של התמודדויות ומולה קשת
של כלים והכל בשעתיים על חינוך בדור תהפוכות“ 

חנוך לנער | יום ב‘ 22:00-00:00

הרב עידו וובר: ”הילדים הם המאזינים
הכי חשובים שלנו עבורם נעשה הרבה מעבר למקסימום“

תוכנית הילדים | א-ה 17:00-18:00

הרב שלמה בניזרי: ”לעורר מחשבה אצל המאזינים שלנו לדאוג
שההשקפה הטהורה לא תפגע זאת המהות חד וחלק“

חד וחלק | יום ג‘ 22:00-00:00

הרב אבנר קוואס: ”עליות וירידות הצלחות וכשלונות
אתגרים ומשימות כל אלו חלק מביתנו החדש“

ביתנו החדש | יום ד‘ 22:00-00:00

יוסי גיל: ”ניגונים מרטיטי לב מחצרות הקודש ישן מול חדש מוכר
מול נסתר והכל במסילה העולה בית אל זאת דרך חיים בשבילי“

בשירי זמרה | א-ה 18:00-19:00

משה מונה רוזנבלום: ”דקות לפני שבת. הבית כבר מוכן לקראת המלכה ואני דרך
המיקרופון מנסה לשלוח עוד כמה אקורדים מתובלין בדברי תורה ישירות ללב המאזינים“

לכבוד שבת קודש | יום ו‘ 16:00

משה חבושה: ”לשמוע ממאזינים צעירים המנסים
כוחם במאקמים ובמעוואלים אין אושר גדול מזה“

אזמר בשבחין | יום ו‘ 15:00

ניר קפטן: ”פותחים את היום  יחד עם המאזינים
בשירים שמחה והתעלות זאת המטרה ואין עליה עוררין“

לצלילי הבוקר | א-ה 10:00-11:00

עמי מיימון: ”בשבילי לשמח את המאזינים
זאת מצווה לעזור למאזינים זאת זכות“

חידודון | א-ה 14:00-16:00
עמירם בן לולו: ”לדאוג שגם המאזינים הצעירים שלנו

יהיו תמיד בשמחה מתוך קדושה זאת הבקשה האמיתית שלי“
המבוקשים | א-ה 16:00-17:00

רפי אוחנה: ”השיר והשבח לחי עולמים. הפיוטים
המעוררים געגוע לבית אבא זה מה שמדבר למאזינים שלנו“

בצליל ואומר | יום ה‘ 16:00 ומוצ“ש בחצות



ערב חג הסוכות תשע"ז32 

קורא מצודת נתניהו, הוא ביצע השתלטות עוינת מתוכננת ואני 
הוא  זמן  בפסק  היה  כשהוא  פעמים.  מעט  לא  זה  את  פרסמתי 
אני  אמר,  הוא  מדיה.  לו  ותהיה  יחזור  שהוא  לאנשיו,  הודיע 
אשלוט בכל שומרי הסף. היועץ המשפטי הקודם היה עורך דין 
הוא  מזכיר הממשלה שלו. למפכ"ל הקודם  הוא  והנוכחי  שלו 
האריך כהונה בשנה, את המפכ"ל הנוכחי הוא בכלל מינה. אני 
יכול להרחיב, מבקר המדינה, נציב שירות המדינה. הוא השתלט 
על הכל, השתלט על המפלגה, הוא הולך לפריימריז תמיד ברגע 
שהכי נח לו. מתי התמודדו מולו בפריימריז בפעם האחרונה? 
כשכולנו היינו צעירים ויפים. בפעם האחרונה הוא התמודד נגד 
עצמו, בפעם הקודמת נגד פייגלין. על מה אתם מדברים? ולכן 

הסיפור זה לא שמאל, הסיפור זה כן ביבי או לא ביבי.
אבי בלום: נכון לעכשיו, זה לא או-או, אלא רק ביבי.

אלמוות,  בן  נראה  הוא  מנוצח,  בלתי  נראה  הוא  כספית:  בן 
אני מודה, אבל זו ישראל. כל שניה יכול להתפוצץ פה משהו. 
כל עוד הוא מחזיק יחסית כלכלה ובטחון הוא על הסוס, ברגע 

שאחד משני הדברים ישתבש, הוא לא יהיה על הסוס.

הוסרה העטרה
יאיר לפיד, והפרשת החלה, חבישת  אבי מימרן: דיברנו על 
הכיפה וכל ההליכה שלו כלפי החרדים, האם התחושות שהיו 
לנו כלפי יאיר לפיד בקדנציה הקודמת השתנו, האם מדד הזעם 

נותר באותו גובה?
אבי בלום: תראה, הרי מדד הזעם, שאצלנו מכונה מדד ההלם 
רגע  גבוהה, באותו  יכול להישאר בעוצמה הכי  והתדהמה, לא 
הון  לעשות  כדי  הרכבת  כמו  משבר  מנצל  לא  לפיד  יאיר  שבו 
פוליטי מהבחינה הזו של הסתה נגד החרדים. ברור שהשיקולים 
שלו פוליטיים וברגע אחד הכל יכול להתהפך, יש הרבה חשדהו 

אבל על הצעדים האחרונים שלו יש בהחלט גם כבדהו.
אבי מימרן: שבוע אחרי זה הוא פרש את משנתו בעניין חוק 

לימודי הליב"ה.
באותו  מנתניהו  גם  שמענו  אמר  שהוא  מה  את  בלום:  אבי 
רואה  אתה  אבל  עמדותיו,  אלו  חרדים,  עיתונאים  עם  מפגש 
בסוגיית הרכבת  לא  הגיוס,  חוק  נגד  לא מקדש מלחמה  שהוא 

ואפילו לא בעניין הליב"ה.
בן כספית: מרימים לו להנחתה והוא לא מנחית.

של  עניין  שזה  מבינים  כולנו  עכשיו,  בדיוק.  בלום:  אבי 
בקדנציה  פה  היה  מה  שוכח  לא  אחד  ואף  עכשווית,  כדאיות 
הקודמת, אגב, בשותפות מלאה עם בנט שלו פתאום הכל נשכח 
שאם  אומר  לא  אני  אז  החדש.  הברית  לבן  הופך  והוא  ונסלח 
תהיה אלטרנטיבה בינו לבין נתניהו יש סיכוי שהחרדים יתמכו 
בו, זה לא יקרה. אבל אם וכאשר לפיד יצליח לעשות את הבלתי 
סיטואציה  באותה  כאשר  ואם  אנטי-ביבי,  גוש  ולהקים  ייאמן 
הוא יפנה לחרדים, אז כפי שאמר דרעי – מי שיאמר לך שהוא 

ישיב אוטומטית בשלילה, לא אומר את האמת. 
אבי מימרן: כשהוא יצא לדרך הוא לא האמין בעצמו, וכעת 
כשהוא רואה שהוא יכול להיות ראש ממשלה הוא פתאום מבין 

שהוא צריך את החרדים.
וזו  הראשון  מהרגע  לגמרי  בעצמו  האמין  הוא  כספית:  בן 
בשלב  בדרך,  שלבים  יש  אבל  מלכתחילה,  המטרה  הייתה 
הראשון אתה צריך קודם כל לשים 'רגל בדלת' והמנוע צמיחה 

שלו היה חרדים, זה תמיד יביא לך 19 מנדטים.
אבי בלום: אחרי הנאום הארסי שלו בקדנציה הקודמת, אותו 
נאום של 'גפני, הפסקנו לקבל ממך הוראות', אמר חבר הכנסת 
יעקב אשר משפט שקלע למטרה: ככה לא מדבר ראש ממשלה 
בפוטנציה. לפיד כיום מבין את זה. עכשיו, אם אתה שואל האם 
החרדים יעדיפו אותו על נתניהו – זה לא יקרה, אבל אם תהיה 
אליו,  יחבור  גם  לדוגמה  ובנט  ברירה,  תהיה  ולא  קונסטלציה 
הכל פתוח במיוחד על רקע ההתנהלות הממותנת שלו בקדנציה 

הנוכחית.
אבי מימרן: ואם היו שואלים אותך את מי אתה מעדיף כראש 

ממשלה, אביגדור ליברמן או יאיר לפיד?
אבל  כיום  ריאלית  אופציה  נראה  לא  ליברמן  בלום:  אבי 
לשאלתך, עובדתית, לא מילולית, אביגדור ליברמן היה השותף 
נתניהו. הוא דיבר גבוהה גבוהה, תקרא  הכי נח לחרדים אחרי 
בסוף,  אבל  שלו,  מצביעים מהמגזר  לאוזני  ברוסית,  דיבר  לזה 
כשישב איתנו בקואליציה ולא היה בלחץ של או-טו-טו בחירות 
עכשיו,  קורה  מה  תראה  להסתדר.  ידע  תמיד  הוא  הראש,  על 
הוא מצליח להוביל מהלכים שקטים בנושא הצוות הבינמשרדי 
הצליח  לא  יעלון  שאפילו  מה  כותרות,  בלי  הגיוס  בסוגיית 

לעשות.
אבי מימרן: אבל לפיד הוא זה שמדבר היום אחרת.

כי  השיח  את  מיתן  לפיד  בכך.  מזלזל  לא  אני  בלום:  אבי 
בלי  שוב  זה  את  ישנה  הוא  פוליטית.  לו  משתלם  זה  לראייתו 
למצמץ ברגע שישתלם לו לדבר אחרת. נקווה שזה לא ישתלם 
לו  גם  טוב.  עושה  הזה  הממלכתי  השיח  בינתיים  ולפחות  לו 
האווירה  ומכל  מההסתה  מהכותרות,  עייפנו  לנו.  וגם  בסקרים 

הציבור  של  רובו  רוב  שגם  וכנראה  הזאת,  והעכורה  הטעונה 
הישראלי עייף מזה באותה מידה.

טוב  שעשה  מה  האמת.  על  נודה  בוא  חיים,  מימרן:  אבי 
למפלגות החרדיות יותר מכל זהו יאיר לפיד, כשיש אויב - אתה 
להם  נוח  כי  יד?  לו  ילחצו  לא  החרדים  לכן  הציבור.  את  מזרז 

לשמר אותו כאויב?
באוטובוסים,  הבוחרים  את  להנהיר  נוכל  לא  כי  בלום:  אבי 
זהו  ידו  אבל צריך לזכור שהיחיד שעדיין לא מוכן ללחוץ את 
שהוא  ובמסר  שלו  הערכית  באמירה  לזלזל  אפשר  אי  ליצמן. 

מעביר, אבל הוא בודד בעניין הזה.
חיים כהן: אסנגר על הרב ליצמן. חונכתי בבית שבהלכה אי 
אפשר להתפשר. יש כאן בעיה, כשליצמן אומר 'פגע בנו' הוא 
שהוא  מה  כל  אחרי  עשה.  הזה  שהאדם  השם  לחילול  מתכוון 
עשה ודיבר נגד כל מה שקשור לדת, למחוק את החילול השם 
זה  להתפשר  ומוכן  הראש  את  מוריד  אני  ואם  כללים.  יש  הזה 
ועכשיו  לשכוח  מוכן  עשה,  שהוא  מה  עם  מסכים  שאני  אומר 

בגלל שזה משתלם לי אני מוכן לסלוח.
הוא  איך  שאמר  ליצמן  של  טקסטים  זוכר  אני  כספית:  בן 

לעולם לא יסלח לנתניהו.
אבי בלום: וגפני שאמר בתקופת טומי לפיד האב, לעולם לא 
נשב יותר עם שרון ואח"כ נכנס לממשלה ומאז לא מוכן לומר 
אלא  ושנאות  אהבות  אין  הפוליטיקה,  זוהי  לא.  לעולם  יותר, 

אינטרסים.
בן כספית: אני כמעט משוכנע שהחרדים, בבחירה בין לפיד 
לאחר – יבחרו באחר, אבל אם תהיה קואליציה, והאלטרנטיבה 

תהיה לשבת עם לפיד או לשבת באופוזיציה, הם ייכנסו.
חיים כהן: ואני אומר לך שליצמן לא יהיה שם.

אבי בלום: אלא אם כן יכפו עליו כמו שכפו עליו בצער רב 
וביגון קודר להיות שר.

נחום ברנע: לפיד אמר דבר שמאור מסדר את הראש בכל מה 
שנוגע לכוונותיו. הוא אמר, אני החלטתי שאני לא אופוזיציה, 
אני אלטרנטיבה, שתי מלים כבדות אבל שוני עצום בהתנהלות 
תקן  על  הגיע  הוא  הקודמת  לממשלה  שתיהן.  בין  הפוליטית 
עצמו  בונה  הוא  כעת  הקולות,  את  קיבל  וככה  אופוזיציה 
כאלטרנטיבה. הוא לא מתחנף לחרדים, הוא מתחנף לאלו שלא 
אוהבים שנאה לחרדים. אני אגיד עוד משפט על אבא שלו. גם 
זה  ככזה.  התמצב  הוא  אבל  חרדים  שונא  היה  לא  לפיד  טומי 
היה טוב לדרעי כי שותפו האמיתי היה טומי לפיד והם תיאמו 
עד קטע מסוים את העניין שאחד דואג לשני, כל אמירה קשה 
של דרעי על לפיד או של לפיד על דרעי שירתה אותם. זה טוב 
כשאתה מנהל מפלגת נישה, מפלגת גומחה, אבל כשאתה רוצה 

להיות ראש ממשלה זה כבר לא עובד.
אבי מימרן: נושא אחרון שאת הקוראים החרדים מאוד יעניין 
הכללי,  מהמגזר  הפרשנים  מפיכם,  דווקא  לשמוע  לי  וחשוב 
בעידן שאחרי הסתלקותו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, האם תם 
שעדיין  או  ופריפריה,  ומזרחיות  ליושנה'  עטרה  'להחזיר  עידן 
זה  דרעי  של  הגדול  והמבחן  מהמשבר  להילחץ  יכולה  ש"ס 

לחזור לימי ה-12-13 מנדטים וזה אפשרי?
נחום ברנע: אמר לי פעם אריה דרעי על הרב עובדיה בעודו 
הבין  הוא  דקות?  או  שניות  אותו,  שאלתי   ,'120 'עד  בחייו, 
בנקודה מסוימת שתחת הרב עובדיה הוא לא יפרוס כנפיים, אבל 
מסתבר שלא כל כך קל לפרוס כנפיים אם אתה אריה דרעי גם 

ביום שאחרי. לא קיבלת את זה במתנה מאף אחד.
אבי מימרן: למה?

היה  כוחו,  את  איבד  בש"ס  הגדול  החידוש  כי  ברנע:  נחום 
בש"ס אלמנט מאד מעניין, השילוב של האלמנטים החיצוניים 
של הישיבות הליטאיות, הלבוש הליטאי עם מגבעת הבורסלינו 
והמחויבות  ספרדי  ולפולקלור  להוויה  געגוע  עם  ביחד  שנכרך 
להורים. ההורים האלו כבר נפטרו, יש דור אחר. חלק הם אנשים 
אחרים  אבל  חייהם,  כל  שילמדו  והחליטו  בישיבות  שגלדו 
ליכוד  יכולים להצביע  שעובדים הם אנשים מאד פתוחים. הם 
בגלגל דעותיהם הלאומיות, הם יכולים להצביע יהדות התורה 

בגלל תחושת הקירבה לליטאים. הם יכולים להצביע כחלון.
אבי מימרן: כלומר, אבד הגרעין המקשר בין מצביעי ש"ס? 

אבד מה שאיחד אותם?
כמו  הומוגנית  קהילה  יצרה  לא  כתנועה  ש"ס  ברנע:  נחום 
האשכנזי.  החרדי  המגזר  לגבי  מאוד  רבה  במידה  נכון  שהדבר 
מלכתחילה לא היו חומות כאלו. הרי רוב סיעת ש"ס ההיסטורית 
עכשיו, התהליך שכולם חששו ממנו שהילדים  בצבא.  שירתה 
תהליך  קורה  והיום  קרה,  לא  הבא  בדור  חרדים  ליותר  יהפכו 
הפוך. לכן אני חושב שלאריה דרעי יש בעיה גדולה מאד לא רק 
באמביציה לטפס חזרה ל-14 או 15 מנדטים, אלא גם בכל הנוגע 

למיצובו שלו.
בתחום  בורים  שאנחנו  חושבים  שאתם  למרות  כספית:  בן 
הרב  עוד  אין  בדורו,  יחיד  היה  עובדיה  הרב  באמת  הזה, 
עובדיה, אין עוד מישהו בקנה מידה כזה שיכול להיות המגנט. 
להסתגל  צריך  דרעי  אריה  מתפזר.  הכל  איננו,  שהמגנט  ברגע 
האחרון  אני  חברתית,  מפלגה  עוד  זו  ספרתית.  חד  למציאות 
שיזלזל בכישוריו, הוא מגה פוליטיקאי, הוא שר מצוין והוא שר 

חברתי, אני מאמין בכוונותיו. 
עושים  בליכוד  עדיין  אבל 
את זה יותר טוב. מירי רגב 
לדוגמה, את כל מה שהוא 
עושה בשקט – היא עושה 
בצרחה. ואני חושב שתראה 

כבר  אתה  הזו,  הנדידה  את 
רואה אותה. אני חושב שימיה 

היפים של ש"ס די מאחוריה או 
את  סיימה  היא  להגיד  שנהוג  כמו 

תפקידה ההיסטורי.
חיים כהן: היא לא סיימה את תפקידה ההיסטורי, היא צריכה 
קרוב  שהם  תורה  בני  אחוז  במאה  כוחה  את  ולמקד  להתמקד 

לשבעה מנדטים והיא צריכה להתמקד בלשרת אותם.
עם  חרדי  גוש  גדולה,  אחת  מפלגה  שיעשו  מימרן:  אבי 

החרדים האשכנזים.
אבי בלום: זה לא יקרה. אגב, דרעי מנסה בכל כוחו להחזיר 
הלא  המסורתי-ספרדי  הקהל  בקרב  ש"ס  של  הרלוונטיות  את 
שאי  מהלכים  כמה  עשה  גם  והוא  חברתי  שלו  השיח  חרדי. 
אפשר לזלזל בהם. הנחות בתחבורה הציבורית, פתיחת החופים 
בחינם, קייטנות מסובסדות, אתה רואה אותו נלחם על תקציבים 
שונה  קו  נוקט  חברה  בענייני  גם  אותו  רואה  אתה  לפריפריה. 
יותר. שמענו מה הוא אמר על כך  מהחרדים האשכנזים, מתון 
שלא צריך לקבוע לחילוניים איך תיראה השבת שלהם, ואני כבר 
בהכרח  שלא  מה  המדינית-ביטחונית,  המתינות  על  מדבר  לא 

פועל לטובתו.
בן כספית: מסכים. בעניין הזה אמרתי בהחלט שאני מאמין 

באותנטיות של המסר החברתי שלו.
יותר מנדטים בסקרים,  לו  זה לא מביא  בינתיים  אבי בלום: 
חקירות  של  נוראית,  שנה  חצי  עליו  שעברה  נשכח  לא  ובואו 
ופרסומים שליליים. ש"ס הייתה במצב שהסקרים ניבאו לה עוד 
שהעננה  נראה  האחרונות.  בבחירות  קיבלה  שהיא  ממה  פחות 
על  התייצבות  רואים  אנחנו  האחרונים  ובסקרים  חלפה  הזאת 
הזכוכית  לפרוץ את תקרת  דרעי מאמין שאפשר  8-7 מנדטים. 
ונטל ההוכחה עליו. בואו לא נשכח שדווקא מה שהיה בש"ס 
בעבר זהו הדבר הלא טבעי והלא מובן מאליו. היא לקחה קהל 
מסורתי והפכה אותו למנדטים חרדים. מה שהיה בשעתו, היה 

פלא. דווקא מה שאנו רואים כיום הוא התהליך הטבעי.
בן כספית: תגידו לי אתם לסיום, איך יכול להיות שהדמוגרפיה 

החרדית גדלה והמנדטים לא?
אבי בלום: תתפלא, אבל גם אצלנו יש המון מאוכזבים.

הפנים  משרד  לאתר  כנס  גדל.  הקולות  מספר  מימרן:  אבי 
במספר  הגדילה  עוזרת  לא   – גדל  ההצבעה  כשאחוז  ותראה. 

הבוחרים. 
בן כספית: מפתח המנדטים משתנה אבל המשקל היחסי של 

החרדים גדל, השאלה למה משקל המנדטים לא?
שלושה  פה  יושבים  השולחן,  סביב  תסתכל  בלום:  אבי 
יהדות  עכשיו,  עובדים.  אנשים  שהם  חרדיות  מפלגות  מצביעי 
החרדי.  הביניים  למעמד  דואגת  לא  בהגדרה,  בגדול,  התורה 
אפס  ומקבלים  הנחות  בלי  ארנונה  שמשלמים  באנשים  מדובר 
לימוד  שכר  משלמים  הם  עניות,  שהערים  בגלל  שירותים 
ילדיהם  גבוה אבל במקרים רבים צריכים להיאבק להכניס את 
העבודה  ממקומות  אותם  כשמדירים  החינוך.  למוסדות 
הציבוריים, הפוליטיקאים מדברים על העדפה מתקנת, אבל לא 

מצליחים באמת לשנות משהו. 
בן כספית: אז מה האלטרנטיבה של החרדים המאוכזבים?

אבי בלום: אם תשאל את שלושתנו נגיד לך שנמשיך להצביע 
כמו  אחרת",  ארץ  לנו  ש"אין  בגלל  גם  חרדיות,  למפלגות 
שאומרים ואנחנו נשמעים למה שאומרים גדולי התורה, ובגלל 
שגם אצלנו, הדאגה לעולם התורה וללומדי התורה עומדת בראש 
מתגייסים  גם  אנחנו  חרדים,  תקשורת  כאנשי  העדיפויות.  סדר 
בכל ערב בחירות וקוראים לציבור להצביע ולהשפיע. אבל יש 
חרדים רבים שעובדים לפרנסתם ומרגישים שאין להם כתובת. 
הם נשארים בבית ביום הבחירות או מוצאים מפלט במפלגות 
אחרות, בעיקר בהצבעה על רקע ימני. זהו אתגר לא פשוט של 
שהם  ולהוכיח  הביתה  אותם  להחזיר  החרדים,  הפוליטיקאים 

דואגים גם להם, לא רק במילים אלא גם במעשים.
נחום ברנע: לליכוד לפי הערכות שלי יש שני מנדטים חרדים.

חיים כהן: החרדים הם בעלי דעה, הם לא יכולים לעשות את 
זה מוצהר ופומבי אבל כן, בקלפי הם מביעים דעה.

בעלי  ומרתק של  מגוון  פאנל  היה  בהחלט  וזה  מימרן:  אבי 
הקטנה  השלום  לסוכת  שהגעתם  לכם  להודות  רוצה  אני  דעה. 
זמן ומדברים על הכל,  שהקמנו כאן. כשיושבים כל כך הרבה 
שמח,  חג  לכולנו  שיהיה  המפלג.  על  רב  שהמאחד  מגלים 

והלוואי שנצליח לשמר את אווירת הדו-שיח גם אחרי החגים.



הטוראים



בברכת שנת האזנה טובה

נועם זיגמן: ”להאבק יום יום על שמירת צביונה היהודי של ישראל
גם מול החזקים שבפוליטיקאים זאת לא עבודה זאת שליחות“

חדש על הבוקר | א-ה 7:00-9:00

משה גלסנר: ”ערב ערב לעורר את נושא עבודות הרכבת בשבת
ולא להרפות,בשבילי זאת שמירת שבת  פשוטו כמשמעו“

המהדורה המרכזית | א-ה 19:00-21:00

רונן כץ: ”אם כבר חדשות אז רק מה שאוזן
של אדם ירא שמיים יכולה וצריכה לשמוע“

אחת בצהריים | א-ה 13:00-14:00

דודי שוומנפלד ויקי אדמקר: ”לעורר את כולם נגד כוונת הממשלה להעניק
דריסת רגל לרפורמים בכותל זאת התכלית האמיתית של כל העניין“

ישר ולעניין | א-ה 9:00-10:00

יעקב ריבלין ואבי בלום: ”ליצוק קודש 
בתוך ים החולין זאת המשימה ואין עליה פשרות“

פילפוליטיקה | יום ה 20:00-21:00

ניצן קידר:
”שמונה עשרה מהדורות חדשות ביממה וכל מילה נמדדת בפלס

כי למאזין שלנו מגיע רק מהדרין מין המהדרין“

ישורון תורג'מן - כתבנו לענייני חינוך:
”טלפון תודה מהורים לילדה בכיתה א' לאחר שבועיים

של כאב ודמעות מעניק משמעות אחרת למקצוע העיתונות“

גם באקטואליה,
מחוייבים רק לכם
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יעקב אמסלם 
ללנינגרד בחזרה

חנני בלייך  
צילומים: בועז בן ארי



35 ערב חג הסוכות תשע"ז

ללנינגרד

לפני למעלה מ-25 שנים, 
יצאו הרה"ג יצחק דוד 
גרוסמן, הזמר מרדכי 

בן דוד ומונה רוזנבלום 
למסע רוחני-מוזיקלי 
לרוסיה שהייתה עדיין 

תחת שליטתה של ברית 
  המועצות האימתנית
השלושה הסתובבו בין 
הקהילות, ניגנו ושרו, 

ובישרו ליהודים: יש יהדות 
מחוץ לברית המועצות - 
שובו אליה!  אל אחת 
ההופעות ברוסיה, הגיע 

ילד רוסי צעיר שגילה רק 
זמן קצת לפני כן כי הוא 
יהודי, גמע בשקיקה את 
שירי היהדות, ומאז נצמד 

אל השלושה לאורך המסע 
 הילד התקרב למונה 

רוזנבלום, שהתרגש לגלות 
צמא כה גדול ליהדות 

במדבר הצחיח מדת מזה 
עשרות שנים, והוא היה 
הזיק שהביא בהמשך 
למהפך הרוחני שחולל 

לאחר מכן רוזנבלום בחייו 
 אבל מאז, במשך קרוב 
ל-25 שנה, חיפש מונה את 
הילד הרוסי - אך עקבותיו 

אבדו  רק לאחרונה, 
בעקבות שיחת טלפון 
מפתיעה שקיבל מונה, 

נפתרה התעלומה והמעגל 
המרגש נסגר: הילד דאז, 
מיכאל גיטלין, הוא כיום 

  אברך המתגורר בישראל
ביוזמת "קו עיתונות" נפגשו 
הרה"ג יצחק דוד גרוסמן 
ומונה רוזנבלום יחד עם ר' 
מיכאל גיטלין לראיון מרגש 

ולמסע נוסטלגי בזמן

מסע שהותיר רושם. מונה רוזנבלום, 
הרב גרוסמן ומיכאל גיטלין
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והמעבד  המלחין  שקיבל  הטלפון  שיחת 
שבועות  לפני  רוזנבלום  )מונה(  משה 
דומות  משיחות  שונה  הייתה  לא  ספורים, 
היום,  במהלך  מקבל  שהוא  אחרות  רבות 
לבד מזהות המטלפן. הגאון רבי ברוך בער 
דיסקין שליט"א, ראש ישיבת 'אורחות תורה' 

היה על הקו.
"ר' משה", פנה אליו הגר"ב, "אתה הרי מתעסק עם מוזיקה. 
אז יש לי ידיד, אדם קרוב אליי, שהלחין כמה לחנים וכתב כמה 

שירים. אני רוצה שתשמע אותם ואולי תעשה איתם משהו". 
ממש  הייתה  השיחה  כאמור,  הפעם,  המטלפן  מזהות  לבד 
זהה לרבות אחרות. הוא מקבל אינספור בקשות לשמיעת לחנים 
ושירים מהרבה מאד אנשים. אבל הוא לא זמר. מה הוא אמור 
מסביר  אכן  הוא  כלל  בדרך  אז  האלה?  החומרים  עם  לעשות 
הוא  דיסקין  לרב  גם  נכונה.  הלא  לכתובת  הגיעו  שהם  לפונים 
אמר כי הוא לא מתעסק בקניית לחנים, אבל לאחר שהרב ביקש 
ממנו באופן מיוחד לשמוע את אותם שירים, ביקש ממנו מונה 

שיפנה אליו ישירות את אותו אדם.
ימים ספורים לאחר מכן, נשלחה אליו קבוצת שירים ולצדה 
כמה תדפיסים של שירים מקוריים שנכתבו על ידי אותו יוצר. 
מונה הקשיב לשירים, ואחר כך הביט במילים, ומשהו שם שבה 
את לבו. אלו לא היו עוד מילים שנכתבות כלאחר יד בסגנון של 
"מחר יהיה יום יפה יותר, אז בואו נתחזק ונרקוד כולנו יחד". 
ועומד  מהלב,  עמוק  שנכתבו  בהן  היה  שניכר  מילים  אלה  היו 

מאחוריהן הרבה. 
הוא טלפן אל המלחין והכותב. "תגיד לי", שאל אותו מונה, 
"מי אתה בעצם?". "יהודי פשוט", השיב לו המלחין. "כן, אבל 
מה הרקע שלך? מאיפה זה מגיע? מהיכן המוזיקליות?". הלה 
שוב ניסה להתחמק, ובסוף פלט לו: "נו, פעם שרתי עם מרדכי 
היה  זה  "אה,  מונה.  תהה  מתי?  דוד?  בן  מרדכי  עם  דוד".  בן 
מזמן", נענה לו שוב המלחין. מתי זה מזמן? שאל שוב מונה. 

"בשנת תש"נ", נענה. 
עכשיו מונה כבר היה דרוך. בתש"נ? איפה? שאל, כשתחושה 
ענה המלחין. ברוסיה?  "ברוסיה",  בו.  פנימית מתחילה לפעם 
כבר צעק כעת מונה, תגיד לי: אתה הילד שהתלווה למסע שלנו 

לפני 25 שנה ברוסיה?
למונה  והתברר  זהויות,  וחילופי  פרטים  שניים-שלושה  עוד 
רוזנבלום שהאדם שהוא מחפש כבר 25 שנה, הנער מאז, מיכאל 
מונה,  שהוא,  לכך  המהותיים  הגורמים  בין  שהיה  זה  גיטלין, 
עשה מהפך רוחני בחייו, נמצא ממש כעת מהעבר השני של הקו. 



השגחה  של  שרשרת  הזה,  המופלא  הסיפור  את  לספר  כדי 
הזמן,  במנהרת  אחורה  לחזור  צריכים  אנחנו  ממש,  פרטית 
לאמצע שנת 91' בברית המועצות. ברית המועצות כבר הייתה 
בעיצומה של ההתפרקות, בתהליך ארוך שהחל שנה ויותר לפני 
כן ונמשך עוד כמה חודשים לאחר מכן, עד שברית המועצות 

התפרקה לגמרי.
בדיוק בתווך הזה, בין הזמן שבו ברוסיה שלטו שלטון ללא 
החופש  הגיע  לפתע  שבו  הזמן  לבין  הק.ג.ב.  אנשי  מיצרים 
המערבי למדינת מסך הברזל המסוגרת, החליט הגאון רבי יצחק 
דוד גרוסמן, לערוך מסע חיזוק רוחני ברוסיה מי בכלל יצא אז 
בתקופה הזאת לרוסיה, כשעוד לא היה ברור מה יהיה עתידה 
זאת? עם מי  ואיך בכלל עושים  המדויק של המדינה הענקית, 
מדברים? כל אלו שאלות בירוקרטיות שמעולם לא ממש עניינו 

ששבעים  מקום  יש  נפש.  מסירות  של  יהודי  גרוסמן,  הרב  את 
הזדמנות  יש  והנה  ובאיומים,  בכח  בו,  נחנקה  היהדות  שנה 
איך  שנים.  הרבה  כל-כך  אחרי  ישנים  ולעורר  משהו  לעשות 

אפשר לוותר על זה. 
את  הקשיים  כל  למרות  לקיים  אותו  הניע  באמת  מה  אבל 

המסע? ואיך הצטרפו לעניין מונה רוזנבלום ומרדכי בן דוד? 
את  במלואו  ולספר  האלה,  השאלות  כל  על  לענות  בשביל 
כינסנו,  פרטית,  בהשגחה  רצוף  שכולו  הזה  המופלא  הסיפור 
הסיפור  את  המרכיבות  הדמויות  שלוש  את  הסוכות,  חג  ערב 
העמק,  מגדל  של  רבה  גרוסמן,  דוד  יצחק  רבי  הגאון  הזה, 
מעט  גיטלין, שעוד  ומיכאל  רוזנבלום,  מונה  והמעבד  המלחין 

תשמעו בדיוק מי הוא ומה הוא.
הזה  המסע  של  הרעיון  הגיע  בעצם  מאיפה  גרוסמן,  הרב   #

לרוסיה?
"הרעיונות האלה לא החלו אז... אחרי מלחמת הימים, בשנת 
רוחנית,  שממה  שהייתה  עיר  העמק,  למגדל  יצאנו  תשכ"ח, 
בצעד לחלוטין לא שגרתי. אף רב לא יצא לפני כן למקום כזה, 
אבל אני הרגשתי אז שאנחנו צריכים לצאת ולקרב את היהודים 
שאף אחד לא מגיע אליהם. כך הגענו למגדל העמק, שהייתה 
עיר מנותקת מיידישקייט כמעט לחלוטין, והתחלנו לעשות שם 
נפשות. לאחר מכן החלו אחרים לעשות זאת במקומות נוספים. 
ולקרב  לפעול  שאפשר  הזדמנות  שמצאתי  פעם  בכל  מצדי, 

יהודים, השתדלתי להיות שם. 
יקר  יהודי  עם  פעולה  בשיתוף  עבדתי  האמורה,  "בתקופה 
וולפסון בארץ. הוא היה  יו"ר קרן  רוזנר, שהיה  לייזר  ר'  בשם 
רב בקנדה והיה לו חוש מיוחד לקירוב, והוא נשלח לנהל את 
הקרן בארץ. מיד כשהוא הגיע לכאן התחברתי אליו, וביחד אתו 
המועצות  כשברית  בארץ.  קירוב  מוסדות  מאה  כמעט  הוקמו 
דאז התחילה להתנדנד, כשעוד גורבצ'וב עמד בראש השלטון, 
לפעול  לצאת  צריכים  אנחנו  הזמן,  זה  רוזנר:  לרב  אמרתי 
ברוסיה. שבעים שנה יהודי לא נכנס לשם, שבעים שנה יהודים 
 - ההזדמנות  את  לנו  שיש  ברגע  אז  הראש,  את  להרים  פחדו 
אנחנו צריכים להיות שם ולעשות משהו. רצה הקב"ה, שהכרנו 
אז בחור בשם יעקב לוין שהגיע מרוסיה וגם עליו אפשר לספר 
אתה  יענקל'ה,  לו:  ואמרנו  השפה,  את  ידע  הוא  שלם.  סיפור 
עבור  אסיפה  קונצרט,  ובלנינגרד  במוסקבה  לנו  לארגן  צריך 
היהודים המתגוררים שם. הוא השיב בחיוב, ואז פניתי למרדכי 
בעיקר  היא  ידידים הרבה שנים. הקרבה שלנו  דוד, שהיינו  בן 
דרך הרב'ה מלעלוב זצ"ל, ששנינו הסתופפנו בצלו. מרדכי היה 
מאד קרוב אליו מבחינת הרגש, את השיר הידוע 'שמחם בניין 
שלם' הוא יצר בהשראת הרב'ה מלעלוב". והרב גרוסמן עוצר 
ונזכר בערגה: "בלילי שבת, כשהרב'ה הגיע ל'שמחם', זה היה 
נורא ואיום. הוא היה יושב ובוכה.  ומרדכי היה פעם בטיש הזה, 

וכל כך התרגש עד שעשה שיר על המילים האלה".

 "חייבים לעשות קונצרט"
הרב גרוסמן חוזר שוב אחורה: "צלצלתי אל מרדכי ואמרתי 
שם  היהודים  את  לאסוף  לרוסיה,  לנסוע  צריכים  אנחנו  לו: 
ולעשות קונצרט. אמר לי מרדכי: אם מונה אהובי ויקירי נוסע 
איתי, אני נוסע, ואם לא - לא. ואז פניתי אליך, מונה, וגם אתה 
הקרקע,  את  להכין  לפנינו  קצת  נסע  לוין  יענקל'ה  הסכמת. 
על  גדולות  מודעות  להדפיס  לירושלים  נסענו  אנחנו  בינתיים 
הקונצרט, הרי רק בירושלים אפשר להדפיס את המודעות הכי 
ישראל  'עם  כתוב:  היה  ברוסית,  שנכתבו  במודעות  גדולות... 

חי', בתאריך זה וזה יתקיים אירוע ענק, עם 'רב הדיסקוטקים' 
מישראל וזמר הפופ החסידי מניו יורק ואז צוין מיקום האירוע'. 
אחרי כל ההכנות הגענו לשם. באירוע הזה השתתפו כ-3,000 
גם  ובתוכם  מהי,  יהדות  שכחו  כמעט  שחלקם  יהודים  איש, 
הרבה מאד בני נוער וילדים שהוקסמו ממה שראו. יש לנו קטע 
מרדכי  עם  שרים  הנוער  בני  כל  איך  שרואים  בוידאו,  מצולם 

'שמע ישראל'. זה היה מרגש מאד.
הגיעו  איש  אלפים  שלושת  בהלם.  היינו  מצדנו,  "אנחנו 
לכנס, מספר שלא חלמנו עליו, ואתה רואה מולך 3,000 יהודים 
ניגן עם כל הכח, וגם אני  מתרגשים ובוכים. מרדכי שר, מונה 
יהודים למקורות  נחזור  'בואו  ביידיש שאמר:  שרתי להם שיר 
יכול לעשות טעויות, אבל  שלנו, אדם הוא רק בשר ודם והוא 
זה הזמן לעצור ולחזור למקורות שלנו'. וכולם שרו יחד איתי".

היו  לא  עוד  עצמם  שהם  להבין  "צריך  רוזנבלום:  מונה 
גרוסמן  איך שהרב  זוכר  אני  בטוחים שדברים השתנו פתאום. 
הגיע לבית הכנסת הגדול שם ואמר להם: תדעו לכם, רבותיי, 
שהק.ג.ב. קפוט! והם היו בהלם. הם חשבו שעוד מעט תיכנס 
המשטרה ותעצור את כולם. אי-אפשר לתאר את הפחד שהיה 
להם. הם גם היו בטוחים שאיתם נמצא איש ק.ג.ב. שכבר ילשין 

עליהם. הרי אז, בכל מקום ציבורי היה איש ק.ג.ב".
הרב גרוסמן: "אני זוכר את המעמד הזה. אמרתי להם שם גם 
'נבואה', אמרתי להם: 'טייערע יידען, עד היום היהודים שילמו 
כסף כדי שירשמו אותם כגויים, ומהיום הגויים ישלמו כסף  כדי 

שירשמו אותם כיהודים!".
# מה היו התוצאות של הקונצרט הזה במוסקבה?

באנו  יקרים,  יהודים  בכנס:  להם  אמרנו  לתאר.  אפשר  "אי 
שאתם  גאים  שתהיו  העוצמה,  את  לכם  לתת  לרוסיה,  לכאן, 
יהודים, אבל באנו גם בשביל הילדים שלכם! באנו להקים כאן 
אבל  הכל,  ילמדו  הילדים שלכם  אור'.  'מגדל  יהודי,  בית-ספר 
גם  וגך  יהודית.  בצורה  אבל  מתמטיקה,  ילמדו  הם  יהדות.  גם 
יגדלו  אנגלית והנדסה, עם יהדות. כל דבר עם יהדות. ואז הם 
סוערות,  כפיים  מחיאות  היו  יהודיות!  בנות  עם  יתחתנו  והם 
ואז, כשכולם עוד בהתלהבות, אמרנו להם שמי שרוצה לקבל 
חינוך יהודי, שיירשם כעת בעמדות. 150 משפחות נרשמו, עם 
הכתובות והשמות של הילדים שלהם, שהם רוצים שיהיה להם 
חינוך יהודי. לאחר מכן נפגשנו עם שרת החינוך של מוסקבה, 
שעזרה לנו להשיג בניין, ואכן פתחנו את 'מגדל אור' במוסקבה, 
לנו  היה  שנים  הרבה  בלנינגרד.  גם  מוסדות  פתחנו  כך  ואחר 
מוסד במוסקבה בניהול הרב בראון, ובלנינגרד המוסד קיים עד 

היום. דורות שלמים גדלו בהם. זו הייתה התוצאה".

ספודיק בכיכר האדומה
הוא  הזמן.  במנהרת  אחורה  שנה   25 חוזר  רוזנבלום,  מונה 
ימים  אותם  את  מתאר  כשהרב  גרוסמן  ברב  מהופנט  מביט 
הימים  אותם  באירועי  נזכר  הוא  מצועפות.  ועיניו  קסומים, 
בגעגוע. "לא אשכח", אומר מונה, "איך צעדנו, בשבת ששהינו 
שם, במשך זמן רב, הרב גרוסמן עם הספודיק לראשו, מרדכי 
לי  שהייתה  הקטנה  והכיפה  הטלית  עם  ואני  השטריימל,  עם 
אז. ואז הגענו לכיכר האדומה, היכן שנמצא הקרמלין, משרדי 
השלטון שרדף את היהדות במשך עשרות ומאות שנים, ופתאום 
הרב גרוסמן פצח בריקוד חסידי באמצע הכיכר, וכולנו אחריו... 
לא  אבל  עב"מים,  משוגעים,  על  כמו  כולם  עלינו  הסתכלו 
רבונו  אמרנו:  אוי שאבעס...  אוי  אוי  ורקדנו:  ושרנו  לב  שמנו 
של עולם, תראה, במקום הזה כל-כך ציערו יהודים, אבל כעת, 

מהפך רוחני. מונה רוזנבלום בראיוןמרדכי בן דוד, גיטלין והרב גרוסמן במהלך המסע ברוסיה
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אנחנו היהודים, השתלטנו על המקום.
"משם צעדנו לבית הכנסת הגדול. הגענו לבניין, אנחנו נכנסים, 
אבל שקט. אין שם אף אחד. ריק. חשוך. לא הבנו מה הולך פה, 
לא מתפללים כאן? פתאום שמענו מהצד, מחדר סמוך, קול שקט. 
הלכנו אחרי הקול, הרב פתח את הדלת ואנחנו מאחוריו, ואז ראינו 
בשקט,  שהתפללו  יהודים  קבוצת  שם  הייתה  יתואר:  לא  מחזה 
יהודים שנראו כמו מלפני 500 שנה, עם כובעים עתיקית וכיפות 
מוזרות. הם הסתכלו עלינו באימה. הם היו בדיוק בסיום קריאת 
למעלה  ידיו  את  הרים  ואז  הבמה  על  ועלה  נכנס  והרב  התורה, 
ואמר את מה שתיארתי קודם: טייערע יידען! באנו מארץ ישראל, 
ממלחמת המפרץ עם עיראק )שהתרחשה זמן קצר לפני כן(. 39 
טילים נפלו על ישראל, אך אף אחד מהם לא הרג אף בן אדם. ואז 
הרב הכריז בקולי קולות: הק.ג.ב. - קפוט! היהודים ששמעו זאת 
היו בהלם, הם התקרבו אליו עוד ועוד, כשהם הולכים על קצות 
האצבעות, והגיעו עד אליו כשהם מסתכלים עליו בעיניים פקוחות 

לרווחה. זה היה מעמד בלתי נשכח".
אחרי הקונצרט והרישום המוצלח במוסקבה, המשיכה החבורה, 
בה היו חברים הרב ושני המוזיקאים, הלאה, ללנינגרד )היום: סנט 
פטרבורג(. הרב זוכר לטובה את בית הכנסת בלנינגרד, אליו הגיעו 
אחרי האירוע המוזיקלי. "זה היה בית כנסת מדהים, אולי הכי יפה 
שהיה באירופה. כשבאנו לשם, גילינו שבית הכנסת סגור, אבל שם 
למטה היה בית כנסת קטן נוסף, של חב"ד, שהיה פתוח. אם אני 
זוכר נכון, כשנכנסנו לשם, ראינו בערך מניין, אולי מעט יותר, של 
זקנים עם קסקטים. ולצד האנשים האלה, ראינו במפתיע  אנשים 
גם נער צעיר שהיה בבית הכנסת. היה זה מיכאל, שאיתנו כאן. בן 
כמה היית אז?", פונה הרב למיכאל גיטלין, שמשיב: בן 16 בערך.

זה היה המפגש הראשון ביניהם.
"באנו לשם להתפלל מעריב", מספר הרב. "מרדכי עלה להיות 
שם  האנשים  עם  לדבר  התחלנו  התפילה  ואחרי  ציבור,  שליח 
ועם הנער הצעיר הזה, שגילינו שיש לו צמא בלתי רגיל ליהדות. 
האנשים שהיו שם, סיפרו לי על הילד הזה. הם סיפרו שנודע לו 
שהוא יהודי בשלב די מתקדם בילדותו, ומני אז הוא דבק ביהדותו 
בכל דרך.  הם סיפרו שהוא קרא איזה  ספר, שם נאמר שיהודים לא 
אוכלים חזיר. ואז הילד, מיכאל, בא ושאל את אביו מה זה הדבר 
הזה? למה יהודי לא אוכל חזיר? כך זה, מיכאל?", פונה אליו הרב 

שוב בחיבה.
היה  הזה  הסיפור  אבל  שלם,  תהליך  היה  "זה  גיטלין:  מיכאל 
בספר  הזאת  העובדה  את  וקראתי   ,12 בן  ילד  הייתי  ממנו.  חלק 
הוא  זה,  מה  אותו  ושאלתי  לאבי  כשבאתי  עליכם.  שלום  של 
אמר לי: אני לא יודע, לך תשאל את הזקנים בבית הכנסת. לבית 
הכנסת לא היה רב, ומי שהוכתר שם כ'רב' היה קצין ק.ג.ב. ככה 
זה הלך בלנינגרד. הוא היה רב סרן בק.ג.ב., מה שנחשב לדרגה 
מאד גבוהה, והוא היה הרב. באף בית כנסת לא היו נותנים להיות 
התחלתי  שם  הזה,  הכנסת  לבית  התגלגלתי  כך  הק.ג.ב..  בלי  רב 
לדבר עם היהודים ולנסות לגלות קצת מה זה אומר להיות יהודי. 
בגיל 13 עשו לי שם את הבר מצוה, ומאז נשארתי באופן קבוע 
בבית הכנסת. בכל שבת, חג ומועד, הייתי שם, התפללתי. למדתי 
ואז גם הבנתי שלא  זה אוכל כשר,  יהודי ומה  מהזקנים מה הוא 
אוכל לאכול בבית. וכך החלטתי, כאמור, להישאר בבית הכנסת 

מתי שאני רק יכול ולהתחבר ליהדות".

לילות שלמים בביה"כ
בנפשכם  שוו  אבל  שהיו.  כעובדות  הדברים  את  מספר  גיטלין 
איזו מסירות נפש זו הייתה. ילד יהודי צעיר, ברוסיה של אז, עוד 
מחפש  היהדות,  רדיפת  של  ובעיצומה  הברזל  מסך  נפרץ  בטרם 
היו  "שבתות  הכל.  לא  זה  וחכו,  ליהדות.  דרכו  את  דרך  בכל 
הקשות מכל", הוא מספר. "המרחק מהבית לבית הכנסת, לא היה 
נסיעה בת  או  וחצי הליכה לכל צד,  'רק' שעתיים  גדול במיוחד, 
שעה וחצי באוטובוס לכל צד. אבל כמעט בכל שבת הלכנו לבית 
כמסירות  נשמע  זה  היום  לילות.  שם  נשארנו  ולפעמים  הכנסת, 
נפש, אבל האמת שלא הייתי לבד, והיו עוד כמה צעירים שעשו 
ויום  שבת,  שהייתה  סוכות,  כמו  חגים  לפעמים  והיו  כמוני.  זאת 
למחרת מיד חג יומיים, אבל הרגשנו חייבים להתייצב ובאנו שוב 

ושוב לבית הכנסת".
הרב גרוסמן: "הוא פשוט התחבר לבית הכנסת, ליהודים שהיו 
פנים  לך  היו  מאז,  בתמונות  עצמך  את  לראות  חייב  אתה  שם. 
התרגשנו ממך, שלקחנו  כך  כל  אנחנו  מיוחדות.  יפות,  קדושות, 

איתך איתנו למלון".
ואכן, מאז ועד לסוף המסע של השלושה ברוסיה, הנער הזה, 
מקור  מארץ-ישראל  באורחים  ומצא  ליהדות  צמא  כל-כך  שהיה 
להרוות בו את הצימאון, נצמד אליהם. הלך איתם לכל מקום שהם 

הלכו, שאל ושאל, וקיבל תשובות.
הרב גרוסמן: "אני זוכר שהלכנו יחד לבקר שם בלנינגרד, בבית 
הסוהר בו היה כלוא האלטער רב'ה, הבעל התניא. בית הסוהר הזה 
היה באי, באמצע נהר שזרם מסביב, ושם נאסר בזמנו בעל התניא. 
החשאית  המשטרה  של  החקירות  בניין  היה  הסוהר  בית  ממול 
הרב,  נזכר  מספרים",  הבניין.  את  וראינו  שם  ביקרנו  הצאר.  של 
"שלקחו באחד הלילות את בעל התניא לחקירות, בבניין ממול, 

את  ראה  הוא  בסירה,  שהם  תוך  הלילה.  באמצע  אותו  והחזירו 
הלבנה למעלה וביקש מהשוטר שיעצור רגע, כי הוא רוצה לקדש 
את הלבנה. השוטר, כמובן, לא רצה לעצור. אמר לו הרב'ה: אם 
לא תעצור את הסירה, אז אני אעצור, אך הוא עדיין לא רצה. ואז 
והם  בעיה,  איזושהי  התגלתה  פתאום  נעמדה.  הספינה  ופתאום 
להראות שאתה  הגוי: עכשיו שהצלחת  לו  לנסוע. אמר  יכלו  לא 
עוצר את הסירה, נו טוב, תברך. אמר לו הרב'ה: לא ולא! כעת, 
תמשיך  בלעדיך,  הסירה  את  לעצור  יכול  שאני  לך  כשהראיתי 
לנסוע עוד מעט ואני רוצה שא ת ה תעצור כדי שאני אוכל לברך 
את הלבנה. בעל התניא רצה בכך לקדש את המקום ולכפות את 
הסיטרא אחרא. ושם, במבצר הזה, הגענו עד לחדר בו שהה בעל 
ספרי  מצאנו  שם,  דווקא  ופתאום,  שם.  התרגשנו  כל-כך  התניא. 

יהדות". 
מונה: "אני זוכר שמצאנו שם מונח ליד הרצפה ספר של השל"ה 
איך שהרב פתח את הספר  רואים  אז,  בוידאו שצילמתי  הקדוש. 
כמו  בצד,  זרוקים  ספרים  כמה  שם  היו  הילד.  את  מתוכו  ולימד 

הפקר, והרב לקח את הספר הראשון, שהיה השל"ה הקדוש".
הרב גרוסמן: "אני זוכר לימדתי אותו שם קטע שמדבר על הכח 
של ילדי ישראל, ואז, מרוב התלהבות התחלנו לרקוד, אני לא זוכר 

איזה שיר בדיוק".
מונה: "רקדנו את השיר 'עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום".
הרב גרוסמן: "לקחתי אז את הטלית קטן שלי, שמתי אותה על 
רקדנו  וככה  בתוכה,  שלו  הראש  את  הכנסתי  מיכאל,  של  הראש 

יחד במשך כמה וכמה דקות". 

טיסת הניסים לשוויץ
איתם  גיטלין  מיכאל  כשהנער  בלנינגרד,  ימים  שלושה  אחרי 
בכל מקום, משוחח איתם בעברית ומרגש אותם, לומד מהם כל 
דבר, הגיע המסע לסיומו. השלושה, הרב גרוסמן, מונה רוזנבלום 
ומרדכי בן דוד, נפרדו ממנו לשלום, ועלו על הטיסה חזרה ארצה. 
ביניהם.  הקשר  תם  לא  ממש  שבזאת  החליט  גרוסמן  הרב  אבל 
"אמרתי לרב רוזנר", הוא מספר, "שהילד הזה חייב לבוא לארץ. 

חייבים לעזור לו לבוא לארץ".
מונה נזכר: "הרב אמר את זה עוד במלון לפני שיצאנו. לקחנו 
ואמרנו שנעשה  ממיכאל את הפרטים, את פרטי הפספורט שלו, 
הכל כדי שיגיע לארץ. האלטרנטיבה של נער בגילו הייתה הצבא 

הרוסי".
נשאו  לא  עוד  שלכם  המאמצים  הזה,  בשלב  "אבל  גיטלין: 
הייתי  ואני  מרוסיה,  אותי  להוציא  לפעול  הצליח  לא  רוזנר  פרי. 
בפחד אימים. כבר עברה תקופה ואני הייתי אמור להתגייס באותם 
חודשים לצבא הרוסי. צריך להסביר: אלו שנים שאתה לא בבית, 
מוקף כמובן באוכל לא כשר. הצבא הרוסי דאז היה מתכונת להרס 
עצמי, שאדם יכול להגיע משם עד לבית משוגעים, שלא לדבר על 
הנושא הרוחני. כך שגיוס לצבא היה נחשב עבורנו ממש כמו מוות. 
זה לא היה מפחיד כמו כלא רגיל. הצבא הרוסי פעל במין שליטה 
של כוחניות ופראות של כוח שלא מוכר בעולם. וכשהגיע לשם 
יהודי שומר תורה ומצוות, נקל לנחש שהוא היה יעד להתעללות 
שקשה לתאר. פחדתי מאד, אבל לא ידעתי מה לעשות. בינתיים 
רבי  של  בישיבה  ואח"כ  בפטרבורג,  חב"ד  של  בישיבה  למדתי 

משה סולובייצ'יק במוסקבה".
של  משפחה  בבני  ברוסיה  הצעיר  גיטלין  פגש  אחד,  יום 
קושינסקי  בשם  נוסף  אדם  ושל  משוויץ,  גרין  פינקי  בשם  אדם 
צעירים  היו  הללו,  טורונטו.  יהודי  ועד  יו"ר  שהיה  מטורונטו, 
שפעלו עם קבוצת נערים יהודיים ברוסיה וערכו להם שם מחנה 
לארגן  צריכים  היו  הם  למחנה,  שצריך  כמו  להתארגן  כדי  קיץ. 
אוכל כשר, מקום מתאים, ספרים ועוד, וגיטלין היה זה שעזר להם 
בכל הארגון. הם הכירו את הנער שעבד איתם, נפעמו, והחליטו 
לעזור לו והרימו טלפונים אל מעבר לים. בשלב מסוים, שלח לו 
פינדקי גרין דרך הנגיד משה רייכמן שביקר אז בלנינגרד כרטיס 
התכוונתי  שלא  "טיול  לטיול",  "הזמנה  עם  יחד  לשוויץ,  טיסה 

לחזור ממנו", כפי שאומר גיטלין בחיוך.
"המצב ברוסיה היה כזה: עד גיל 18, כל אחד שיוצא מרוסיה 
היה חייב מלווה. ומגיל 18 היה עליך בכלל איסור לצאת, כי אתה 
והם שלחו  גיל 18,  זמן קצר לפני  אני הייתי עוד  חייב להתגייס. 
היא  הבעיה  ב'טיול'.  שלי  המלווה  שיהיה  ולאבי,  לי  כרטיסים 
שאבי לא יכל לצאת מרוסיה בשל הסיווג הביטחוני הגבוה שלו. 
הוא היה בודק את הרדארים של הצבא, והוא ביקר בכל הבסיסים 
הצבאיים. כאן החלטה שרשרת הניסים. כשהוא בא להחתים את 
הסיווג  על  שאלה  בטופס  היה  לצאת,  האישור  על  שלו  המפקד 
הביטחוני שיש לו, שהיה ברור שאם יהיה כתוב שם שיש לו הוא 
לא יוכל לצאת מרוסיה. המפקד ראה את זה ושאל: מה אתה רוצה 
שאני אכתוב כאן? אמר לו אבי: את האמת! שאין לי שום גישה 
למידע ביטחוני... המפקד לקח את העט וכתב זאת וחתם על זה. 
למרות שהוא ביקר בכל בסיס צבאי מקצה רוסיה ועד קצה, נתנו 
לו אישור. אבל עדיין הוא פחד שיגלו את זה והוא לא יוכל לצאת 
מרוסיה והוא לא השיג לעצמו את האישור הסופי. אני ישבתי אז 
ילד בן 17  בישיבה וחשבתי שצריך לעשות השתדלות. אבל מה 
שלי,  הסיפור  את  לאחרים  לפעמים  מספר  כשאני  לעשות?  יכול 

אני שואל אותם: מה ההשתדלות הכי טיפשית שאתם מעלים על 
הדעת, כזאת שרק טיפש-עשרה יכול לעשות?"

פשוט לנסות לנסוע לשדה התעופה?
"יותר מזה: צלצלתי לסוכנות חברת הטיסות השוויצרית ממנה 
קנינו כרטיס ואמרתי להם: קניתי ממכם כרטיס, אבל הבעיה היא 
לזוגלובק  שתתקשר  כמו  זה  הגבול...  את  לעבור  יכול  לא  שאני 
לך  יש  כי  שלהם  הנקניקים  את  לאכול  יכול  לא  שאתה  ותתלונן 
קלקול קיבה. הם מצדם גם היו צריכים לדווח על שיחת הטלפון 
הזו למשטרה, ואני לא יודע מה חשבתי לעצמי. בקיצור, הם אמרו 
כרטיסים  מוכרים  אנחנו  אבל  מתנצלים  אנחנו  ילד,  בנועם:  לי 
משוחרר,  הרגשתי  אבל  הבנתי,  אני  גבול.  מבריחי  לא  לטיסות, 
שמצדי עשיתי השתדלות, הגם שהיא טיפשית. אבל אלוקים שחק 
בדרך  אותה  לי  שלח  אלא  ישועה,  לי  שלח  שהוא  רק  לא  למו. 
המוזרה שביקשתי לעצמי. בבוקר הטיסה, 5 שעות קודם המועד, 
הגעתי לשדה התעופה יחד עם אבי, שלא התכוון לעבור ולנסוע. 
לפני זה, אני נזכר, הכנסתי לתוך המזוודה שלי כמה בובות רוסיות, 
סוג של אמנות מקומית שהחוק אסר להוציא מחוץ לרוסיה, עוד 
גרין.  לפינקי  במתנה  אותן  להביא  רציתי  מצדי.  טיפשית  שטות 
כמובן שהיתה שם מכונת שיקוף שהבודקים בתוך רגע היו יכולים 
לראות אותן. אבל אני אף פעם לא יצאתי מרוסיה, הייתי נער צעיר 
שמנסה לפרוץ את מסך הברזל לבד, ובעצם לברוח. רעדתי כולי. 
לפניי עמד כעת המחסום הראשון, של השיקוף, שם עמד בן אדם 

והסתכל מה יש בכל מזוודה, וערך בדיקה למסמכים.
 "לא ידעתי מה לעשות. הוא הרי עוד רגע יסתכל על המזוודה 
ויראה מה יש בתוכה, ועד מהרה גם יגלה שהמסמכים לא טובים 
סקרן  ורק  לי,  יעזור  שהקב"ה  ידעתי  האמת?  מלווה.  לי  ושאין 
אותי איך זה יהיה. ואז, פקידה שעמדה בסמוך קראה לו, והפקיד 
'שלי' חתם על המסמכים שלי בלי שבכלל ראה אותם... שמחתי, 
אבל השמחה הייתה קצרה מאד. התברר שיש שלושה מחסומים, 
מכס,  אנשי  שני  עמדו  הבא  במחסום  הראשון.  את  רק  ושעברתי 
ובדקו,  חפץ-חפץ  הוציאו  הם  המזוודות.  כל  את  היטב  שבדקו 
ואז גם עברו דף-דף בדרכונים של כולם. אני מסתכל עליהם, והם 
עליי. אני מבין שאני לא הולך לעבור אותם. בתור מה בכלל אני 
יציאה בלי מלווה'?  'אין  עליו  מתכנן לעבור? עם דרכון שכתוב 
ואני גם מבין שהמבטים המפוחדים שלי והפנטומימה ביני לבינם 
לא לטובתי. הם קולטים שיש בעיה, כי אחרת בן-אדם לא נעמד 
מולם רק כדי כדי להסתכל עליהם. פתאום, מאיזשהו מקום, לא 
החברה  של  הטיסה  כרטיסי  של  הסוכן  לשם  הגיע  מאיפה,  יודע 
השוויצרית, שמכר לי את הכרטיסים. הוא ראה אותי והחל לצעוק 
עוד  ואתה  הטיסה שלך  דקות   5 עוד  פה?  עושה  אתה  מה  עליי: 
פה? הוא תפס את המזוודה שלי וזרק אותה הלאה, לכיוון שביל 
היציאה, לקח את החותמת של אנשי המכס, החתים את הדרכון 

והחזיר אליי.
היה  הרי  זה  שלי.  החושים  כל  את  איבדתי  בהלם.  הייתי  "אני 
5 שעות לפניה. אפילו לא  5 דקות לפני הטיסה אלא  כאמור לא 
מעשה  ברוסיה  לעשות  הרי  פה.  קורה  מה  מעשה  בשעת  קלטתי 
כזה, כמו שההוא עשה עבורי, אדם שהוא פגש פעם אחת בלבד, 
זה לפחות 20 שנה בכלא הרוסי. איך ייתכן שמישהו זר יעשה לך 
דבר כזה? היה לו כזה חשק לשבת 20 שנה בשביל איזה יהודי? אני 
חושב שלפי הביטחון שהוא עשה את המעשה, הפקידים שם היה 
בטוחים שהוא לפחות מפקד בכיר בק.ג.ב. כל מי שיודע מה זה 
רוסיה, מבין שדבר כזה, מעשה כזה, לא נברא לפני כן. יש חוצפה, 
אבל כזאת חוצפה לא נבראה, ולפחות מעולם לא נראתה ברוסיה. 
הפקידים עמדו והסתכלו, ופשוט נתנו לי לעבור. כל מה שהיה שם 
היה לא מובן: מאיפה הוא הגיע פתאום? איך הוא ידע שאני אהיה 
נורמליים מגיעים שעתיים-שלוש  כאן בדיוק עכשיו, הרי אנשים 
לפני טיסה ולא חמש שעות. ולמה הוא עשה את המעשה המטורף 
הזה בשבילי? וגם אי אפשר להבין את תגובת הפקידים. בוא נניח 
ידעו שהטיסה לשוויץ היא  וכי הם לא  שהם חשבו שהוא בכיר, 
לצייר  שייך  מאורע שלא  זה  דקות?  ולא חמש  עוד חמש שעות, 
אותו בדמיון. דווקא מהמחסום השלישי לא חששתי, שם בדקו את 
הויזות השוייצריות, הדבר היחיד שהיה נכון וחוקי בדרכון שלי... 
הגעתי למחסום הזה 'מעופף' כולי, לא מאמין שאני עומד לעזוב 
את רוסיה, ולא מאמין שהקב"ה עשה לי נס ברמה הזאת, משהו 
שממש הפקיע כל הסדרי בראשית, דבר שפשוט לא ייתכן שקרה".

נחת  שהמטוס  )"עד  כולו  חושש  עדיין  המטוס,  אל  נכנס  הוא 
חשבתי שפתאום תתקבל ההוראה לחזור חזרה"(, הגיע לשוויץ, 
שם שהה כמה ימים ומשם הגיע לישראל. "הרוסים", הוא מספר, 
קיבלתי  שיצאתי  אחרי  תקופה  שברחתי.  יודעים  לא  היום  "עד 
התחילה  אמי  פעם  אחר  פעם  התייצבתי  ומשלא  לגיוס,  זימונים 
ואם  מרוסיה  היציאות  כל  את  לי  שחסמו  כך  על  איומים  לקבל 

אחזור יתפסו אותי. מאז לא חזרתי לשם עוד".
קליינר  ישראל  רבי  של  בישיבה  ללמוד  נכנס  הוא  בארץ, 
אחת  את  תפרח.  'תושיה'  לישיבת  יותר  ומאוחר  בירושלים, 
גרוסמן,  הרב  של  בביתו  עשה  בארץ,  שלו  הראשונות  השבתות 
כשהוא לא יכול לכלוא את התרגשותו מהפגישה החוזרת, הפעם 
בארץ ישראל. אבל מאז, ב-25 השנים האחרונות השניים כבר לא 
התראו בשלישית. גיטלין השקיע את עצמו בישיבה, ולאחר מכן 
בלעה"ר.  ילדים  לעשרה  אב  כיום  והוא  משלו  בית  והקים  נישא 
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הוא גר כיום באופקים ומסתופף שם בסניף המקומי של כולל 'נחלת 
משה'.

מהפך רוחני כפול
במובנים רבים, המסע ההוא לרוסיה, השהות לצד הרב גרוסמן 
והשיחות האישיות איתו, ובמיוחד הילד המרגש הזה, היו אחראים 
למסע הרוחני והמהפך האישי שעבר מונה רוזנבלום זמן קצר לאחר 

הנסיעה.
"כשהגעתי לרוסיה", הוא מספר, "ראיתי פתאום בפעם הראשונה 
בחיי יהדות שלמה ששבעים שנה השלטונות הרוסיים עשו כל דבר 
על מנת לכבות אותה. ראיתי שם את ההתעוררות הגדולה שהייתה 
בקרב היהודים כשהעול טיפה הוקל, אבל בעיקר  ראיתי את הילד 
ליהדות שהגיע בעקבות שורה  הזה שנדבק אלינו, את הצמא הזה 
שהוא ראה בספר על יהודים, ואמרתי: ריבונו של עולם, תראה מה 
זה יהודי. הוא נמצא כאן, ברוסיה השוממה מרוחניות, גדל בבית בו 
לא ידעו בכלל מה זה יהדות, והנה הוא בגילו הצעיר הולך ומברר 
לעצמו מה זה אומר להיות יהודי, מתקרב בעצמו ולא מוותר, רודף 
הזה  הדבר  כשחזרתי,  אני?  איפה  אנחנו?  איפה  אז  האמת.  אחרי 
הילד  של  הזו  הדמות  הזמן  כל  היום,  ועד  עמוקות.  עליי  השפיע 
אם  רבות.  פעמים  העיניים  מול  לי  עומדת  ליהדות  הצמא  היהודי 
יכול היה להיות ילד כזה שם, שמתחזק לבד, בלי סיבה, אז איפה 

אנחנו?".
לעומת הרב, מונה רוזנבלום לא נפגש בו כלל מאז הגיע גיטלין 
פעמים  גרוסמן  ברב  פגש  הוא  מספר,  הוא  השנים,  במשך  לארץ. 
שאל  פעם  ובכל  משפחה(,  קרובי  ורוזנבלום  גרוסמן  )הרב  רבות 
אותו מחדש: הרב, איפה הילד? מה אתו היום? הרב ידע לספר לו 
את מה שראה במו עיניו, שהנער כיום בארץ וגדל על ברכי התורה 

והיראה, אבל לא ידע פרטים היכן למצוא אותו.
בעקבות  אירעה  אפוא,  ביניהם,  והמרגשת  החוזרת  ההתוודעות 
אותה שיחת טלפון המתוארת בתחילת הכתבה, שהתקיימה ממש 

בחודשים האחרונים. 
מונה: "מיכאל דיבר איתי ואמר לי: תשמע, יש לי כמה שירים. 
היה לו משהו מתוק בקול. הוא אמר לי: אם אתה אומר שהשירים 
בחיים שלי. שוכח  זה  עם  לא מתעסק  יותר  אני  טובים,  לא  האלה 

מזה. אבל אני רוצה שתגיד לי מה אתה אומר עליהם".
משהו.  שווה  שזה  מדמיין  אני  אולי  לעצמי:  "אמרתי  גיטלין: 

השירים האלו ברובם הם פרי שיח שלי עם רבש"ע".
מונה: "אני ראיתי במילים שלו, שיש סיפור חיים שלם מאחוריהן. 
ואז  כותב!  עמוקות אתה  מילים  אלו  לו:  ואמרתי  דיברנו,  למחרת 
הוא סיפר לי קצת מאיפה הוא מגיע, ושהוא שר עם מרדכי בן דוד 
ברוסיה ושם נפל לי האסימון. כששאלתי אותו אם הוא זוכר אותי 
מישהו  שהיה  זוכר  לא  אתה  אותו:  שאלתי  אז  זכר.  לא  הוא  מאז, 
שניצח על התזמורת? ואז הוא אמר: מה? זה אתה? בהמשך החלפנו 
ילדים  שלו,  הילדים  עם  שלו  תמונה  לי  שולח  כשהוא  תמונות, 
מתוקים עם פייאל'ך, ואני שואל אותו: ריבונו של עולם, איפה היית 

כל השנים?"
אבל  לרוסיה,  בנסיעה  מונה  את  היטב  זוכר  "אני  גיטלין: 
בהתחלה.  קישרתי  לא  למה  הבנתי  התמונות  את  ממנו  כשקיבלתי 

הוא לא כל-כך דומה היום לדמות מהתמונות מאז"... 
אורח  להיות  גיטלין,  את  מונה  הזמין  מכן,  לאחר  כמה שבועות 
שלו באירוע מוזיקלי שהתקיים בבני ברק, ולשיר שיר פרי כתיבתו 
ויצירתו. הוא סיפר לקהל בקצרה את סיפורו של היוצר שעתה יופיע 
עלה  בחייו  שלראשונה  גיטלין  את  קיבל  הנרגש,  והקהל  בפניהם, 
על במה, בתשואות רמות. אבל מונה ידע שהאירוע לא יהיה שלם 

את  שמשלים  גרוסמן,  הרב  בלי 
התמונה, והזמין גם אותו.

והנה חלק נוסף בשרשרת ההשגחות הפרטיות: את קלטת הוידאו 
הארוכה שצילם מונה במסע ברוסיה, הוא מחפש כבר קרוב ל-20 
שחיפש  ככל  אבל  מרגשים,  אינספור  צילם  שהוא  זכר  הוא  שנה. 
בבני  לפני האירוע  יום  והנה,  נמצאה.  לא  במהלך השנים, הקלטת 
ברק, עלה בדעתו שאולי הקלטת נמצאת במקרה אצל ידיד מוזיקאי 
העלתה  קצרה  בדיקה  שונים.  חומרים  לו  הביא  השנים  שבמהלך 
שאכן הקלטת המאובקת מתחבאת שם בתחתית אחד הארגזים כבר 
קרוב ל-20 שנה. וכך, מיכאל גיטלין יכל 25 שנה אחרי, לצפות מעל 
בבית  גרוסמן  הרב  עם  יחד  שלו  בריקוד  ברק  בבני  האירוע  בימת 

הסוהר בו נכלא בעל התניא זיע"א ועוד רגעים.
מיכאל,  ואת  אותנו  מונה  הזמין  המשותף,  הראיון  לאחר  רגעים 
מיכאל  לרוסיה.  המסע  של  המלא  התיעוד  את  לראשונה  לראות 
גיטלין, הנער הצעיר מאז שהיום הוא כבר אב למשפחה מפוארת, 
רוזנבלום, המנצח מאז שגם הוא עשה כברת  ישב לצד מונה  שוב 

דרך רוחנית ארוכה מאותם ימים, ויחד איתו חזר 25 שנה אחורה, 

כשדמעה מנצנצת בעיניו.

"לא יאה לפרוזדור להתייפות כטרקלין,
מי שלא מבין זאת, הוא פשוט לא מבין.

אם נשאר לאדם עוד דקה בחיים,
כדאי לחכם לקשט בה טרקלין

פזמון: 
רק שתדע, יש דין יש דיין. ועל עולם עין מביטה,

פרוזדור נגמר, ובטרקלין יבין אדם מה הוא הפסיד".
)לחן ומילים: מיכאל גיטלין(



המופע שנולד מסגירת המעגל
רוזנבלום  מונה  גרוסמן  הרב   - השלושה  בין  המפגש 
ומיכאל גיטלין - בשבועות האחרונים, הוליד מופע מרתק, 
בו בנוסף לשירה ולזמרה, מספרים מונה רוזנבלום ומיכאל 
הבלתי  היהודיים  החיים  לרוסיה,  המסע  קורות  את  גיטלין 
נתפסים בברית המועצות של אז, ואת שורת הניסים שעברו 
בדרך. האירוע הראשון כבר נערך בבני ברק, וזכה לתגובות 
גיטלין  ישבו  בינינו,  המפגש  תום  ועם  רבות,  חיוביות 
יחד  להתכונן  והחלו  רוזנבלום,  של  במרתף  ורוזנבלום 
לאירועים הבאים, בהם ינצח מונה על התזמורת והמקהלה, 

ישיר ויספר, וגם גיטלין יספר וינגן את יצירותיו הוא.
הרב גרוסמן, במפגש, כבר קיבל אנרגיה לעשות עוד מיזם 
לתת  יכול  זה  יחד,  ה'  קידוש  לעשות  "צריך  אז.  כמו  כזה, 
זעזוע!", הפציר במונה ומיכאל, שכאמור נענו בהחלט ובנו 

יחד מופע משותף.



כאמור בגוף הכתבה, כבר בגיל 9-10 החל גיטלין לחפש 
לבית  אותו  ששלחו  הוריו  עם  שוחח  הוא  שורשיו.  אחר 
שלו  הקשר  את  במיוחד  בתחילה  אהבו  לא  הם  הכנסת. 
בו  נפץ  מחומר  כילד  ניצל  הוא  שפעם  אחרי  אבל  ליהדות, 
ילד שחי  לו. הם הבינו שהוא  שיחק, החליטו הוריו להניח 
עברו  הוריו  ובכן,  הוריו?  עם  היום  ומה  ובאמונה.  בניסים 
ואביו מתפלל מידי פעם בבית  בשנים האחרונות לגרמניה, 

הכנסת הקרוב למגוריו.
הוא עצמו זוכר לטובה את המסע של הרב גרוסמן, בן דוד 
כבר  החל  אותו  התהליך  על  בהחלט  שהשפיע  ורוזנבלום, 
לפני כן. "כבר הייתי אז עם ציציות בחוץ", הוא מספר, "אבל 
היה  בדרכי.  והתלהבות  חמימות  נסך  בודאי  שלהם  המסע 

נדיר לפגוש מישהו ברוסיה שמתלהב ככה מיהדות". 
הוא  היום,  ועד  ברוסיה  חב"ד  במוסדות  למד  בתחילה 
מעיד, הוא קשור לחב"ד, אבל כיום ילדיו לומדים במוסדות 
ליטאיים, ובמשך תקופה ארוכה גיטלין היה החברותא של 

הגרב"ב דיסקין, ר"י 'אורחות תורה'.
 



מיכאל גיטלין הוא כנראה באמת איש של ניסים. במהלך 
בחייו.  שעבר  ניסים  של  ארוכה  שורה  על  סיפר  הריאיון 
"התפוצץ לי פעם טיל בתוך הבית שלי באופקים, מטר אחד 
מהילדים שלי, וכולם ניצלו. אי אפשר להאמין! יש מצבים 
שאתה עומד מול הקב"ה ומרגיש כה קרוב לאלוקים. אחרי 
שחטפנו את הטיל, בסעודת ההודיה בכיתי. הרגשתי כאילו 
הקב"ה עומד מולי ונותן לי את המשפחה במתנה. הטיל הזה 
ובלוקים, אבל המשפחה  גרם להרס רב בבית, עקר סורגים 
שלי יצאה בלי פגע. יש לי ילדה שהיא מעט נמוכה, והבטון 
עף סנטימטרים ספורים מעל הראש שלה. כעת כבר לא היו 
לנו שאלות מדוע היא נמוכה. ברגעים כאלה אתה מרגיש את 
מחר,  הרי  בכיתי:  הודיה  ובסעודת  אליך,  קרוב  כה  הקב"ה 
הגדולה  הקירבה  הרגשת  את  ממני  תיקח  כבר  לה',  אמרתי 
כך  כל  היה  שלא  מי  ממני?  אותה  לקחת  אפשר  איך  הזו. 
קרוב לקב"ה, לא יודע מה הוא הפסיד. הקב"ה נתן לי דברים 
15, שאמא של אחד מבאי  זוכר בגיל  אני  מיוחדים לעבור. 
ביהכנ"ס נפטרה ורצו לשרוף את הגופה שלה. אז אני וחבר 
בן 45 הלכנו לגנוב את הגופה מה'אבו כביר' של רוסיה. אתה 
מכיר עוד ילד שסחב גופה בשביל מצוה שאך הרגע הכיר? 

הקב"ה העניק לי חיים מיוחדים".
והסיפורים האישיים המיוחדים האלה שעבר, הם שהולידו 
את השירים שהלחין ואף כתב לרוב את מילותיהם באישון 

ליל, בשעת קרבה וגעגוע לאלוקים.

הרב גרוסמן עם מיכאל גיטלין, תשע"ז הרב גרוסמן עם מיכאל גיטלין, תשנ"א



ערב חג הסוכות תשע"ז40 

העילוי 

שיטת הלימוד במוסדותיו מורכבת 
מפלפול בסגנון הישיבתי הליטאי, לימוד 
חסידות ותניא בסגנון החסידי והנהגות 
מבית אבות אבותיו כפי שנוהגים יוצאי 
מרוקו  בית מדרשו בכפר סבא הפך 
לאבן שואבת לכל גווני האוכלוסייה: 

חסידים, ליטאים, ספרדים, בני תורה ועמך 
בית ישראל שנשבו בסוד קסמו של הגאון 
הכפר סבאי ששיעוריו העמוקים מושכים 
אליהם את טובי המוחות בעולם הישיבות 
והכוללים  דמותו רבת הגוונים מרתקת 
ומפליאה: הוא למד במוסדות חב"ד, הוגה 
בתורתו של רבי יואליש מסאטמר זיע"א, 
מקיים הנהגות שנהגו הבבא סאלי ורבני 

משפחת אבוחצירא זיע"א, לא לוקח 
תקציבים מהמדינה ומסרב לקחת על 

עצמו את רבנות העיר כפר סבא  הרה"צ 
מנחם ביטון, שממצודתו בעיר כפר סבא 
שולח זרועות תורניים לכל רחבי העולם, 
הוא תופעה ייחודית ומרתקת  בשיחת 
מיוחדת למוסף החג של "קו עיתונות" 
ניאות הרב לפתוח צוהר קטן לעולמו 

הפנימי של מי שהפך להיות הרבי שמחמיר 
באהבת ישראל, ומסביר כיצד ניתן לאחד 

את ההשקפות הרבות ביהדות החרדית 
לתפיסת עולם אחת אותה הוא מנחיל 

מכפר סבאלתלמידיו יעקב אמסלם 

צילומים: בועז בן ארי
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העילוי 
מכפר סבא

לעדי
ב



עם כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ

ערב חג הסוכות תשע"ז42 

בבית  רגיל  יום  עוד  זה  יה 
בכפר  ביטון  משפחת 
חב"ד. הנער הצעיר, מנחם 
לחגיגת  התכונן  אברהם, 
שהייתה  שלו  המצווה  בר 
מספר  להיערך  אמורה 
יותר.  מאוחר  חודשים 
להוריו  הנער  פנה  לימודיו,  בתום  הערב,  בשעות 
ולהתעטף  ספרד  יהדות  מנהגי  את  ליישם  וביקש 
בקהילות  כנהוג  מצוות  לגיל  היכנסו  עם  בטלית 
מנהג  לא  "זה  התנגדו,  הוריו  אפריקה.  צפון 
בעמדתו  דבק  הצעיר  הנער  אך  אמרו.  המקום", 

וחפץ לנהוג כמסורת בית אבותיו. 
לאחר דין ודברים ביקש הנער להיוועץ ברב'ה, 
הלא הוא הרבי מליובאוויטש זצ"ל. הוריו נעתרו 
את  פרס  בו  לרבי  מכתב  לנסח  התיישב  והנער 
לבטיו וציין את התנגדות הוריו. הנער כתב כי הוא 
חפץ לדבוק במנהגי העדה המרוקאית אליה הוא 
משתייך ולפיכך רצונו להתעטף בטלית בתפילות 
התשובה  הגיעה  שבועות  מספר  תוך  שחרית. 
היה  הקו  על  המשפחה.  לבית  טלפון  בשיחת 
את  קרא  "הרבי  זצ"ל.  הרבי  של  ממזכיריו  אחד 
הורה  "הרבי  להורים,  המטלפן  בישר  המכתב", 
להניח לילד לנהוג כפי מאוויו ולהתעטף בטלית 
שצייתו  ההורים,  היה,  וכך  המצווה".  בר  לאחר 

כמנהג  לנהוג  לבנם  התירו  זצ"ל,  הרבי  להוראות 
בני העדה.

מנחם  הרב  הגה"צ  של  תורתו  תרצו,  אם  זו, 
ביטון שליט"א, מנהיג קהילת 'מאיר ישא ברכה' 
בכפר סבא. ההליכה בין הטיפות, איחוד הנהגות 
ישראל,  לגדולי  מוחלט  ציות  לצד  הזרמים,  כל 
אותה  הקהילה  של  הבולטים  ממאפייניה  הם 
בכפר  נולד   ,)36( ביטון  מנחם  הרב  מנהיג.  הוא 
בתורת  ודבק  החסידות  במוסדות  התחנך  חב"ד, 
מספרים  שלו",  הדרך  מורה  "הוא  זצ"ל.  הרבי 
של  תורתו  את  מזכיר  הרב  "תמיד  הקהילה.  בני 
הרבי בשיעוריו", הם מוסיפים. אלא שלצד זאת, 
לימוד  שיטת  ביטון  הרב  משלב  נדיר,  ובאורח 
ליטאית, הנהגות מקהילות עדות המזרח ומנהגים 

חסידיים מובהקים. 
נישא  חב"ד,  בישיבות  לימודיו  שנות  לאחר 
בלונדון,  הקהילה  נשיא  לבת  ביטון  מנחם  הרב 
בריטניה. עם נישואיו, שימש הרב, אז בחור צעיר, 
יום  מדי  שיעורים  ומסר  במקום  הקהילה  כרב 
לסייע  הרבה  אלו,  הכנסת המקומי. בשנים  בבית 
למוסדות תורה שהיו משגרים 'שד''רים' )שלוחי 
דרבנן( לגייס כספים. הרב היה מבקש מן השליח 
את  מפעיל  היה  ובתמורה  ערב,  מדי  עמו  ללמוד 
את  למלא  דואג  והיה  הקהילה  נדיבי  עם  קשריו 
לו  היה  "קשה  המוסד.  או  הישיבה  של  מחסורה 
הנדיבים  בפני  מתבזים  השליחים  את  לראות 
האנגלים שמטבע הדברים היו קרירים באופן יוצא 

דופן ולא ידעו כיצד להתנהל מול נדיבים אלו".

לאחר תקופה בת מספר שנים, הרגיש הרב כי 
מילא את שליחותו במקום, והחליט לעלות ארצה. 
"הרב  סבא,  בכפר  הרב  קבע  משכנו  מקום  את 
סיפר פעם שהרבי מחב"ד אישר לו לעלות ארצה 
כי מיצה את שליחותו במקום", מוסיף אהרן. גם 
הבחירה בכפר סבא לא הייתה מקרית, "כשהרבי 
השיב במכתב לרב, הוא חתם בפסוק: 'ויד על כס 
עליו להתיישב  כי  למד  הוא  כ"ס,  י-ה'. מהמילה 
בכפר סבא בה לא היה מרכז רוחני פעיל". הגעתו 
תושבים  בקרב  מעורבים  רגשות  עוררה  למקום 
אשר לא ראו בעין יפה את הקמתה של הקהילה 
הרב  את  הרתיע  לא  דבר  אך  באזור,  החרדית 

הצעיר במשימתו: קירוב לבבות תועים ליהדות. 
מקושש  היה  דרכו  שבתחילת  הכנסת,  בית 
רוחני  למרכז  אט  אט  הפך  למניין,  מתפללים 
השבועי  בשיעור  משתתפים  החלו  רבים  ואנשים 
"בהתחלה  רביעי.  בימי  קבע  דרך  נמסר  שהיה 
אחד  אהרן,  מספר  מסקרנות",  הגיעו  אנשים 
השיעור  הפך  קצר  זמן  תוך  "אך  מתלמידיו. 
לאבן שואבת לתושבים ששיוועו למעט רוחניות 
רבים  הדים  עורר  הייחודי  שיעורו  בחייהם". 
מצד  לבקשות  שהביא  מה  לאוזן,  מפה  והתגלגל 
במקום  השיעור  למסירת  נוספות  ערים  תושבי 
שיעורים  נמסרו  שנים  מספר  תוך  מגוריהם. 
בערים: מודיעין, גבעת שמואל, בני ברק, אשדוד, 

באר שבע, רכסים, ראשל"צ ובת ים. 
המסרים  את  להעביר  מיוחדת  דרך  לו  "יש 
אנשים  "הרבה   אהרן.  מסביר  השבוע",  מפרשת 
מעגל  התרחב  זאת,  לצד  הזו".  לדרך  התחברו 
על  עמו  מתייעצים  החלו  רבים  ואנשים  חסידיו 
בחצר  כאן  מדובר  "לא  בחייהם.  ושעל  צעד  כל 
חסידית, הרב סולד מכל ההגדרות הללו. אנשים 
תורה  ודעת  קשבת  אוזן  מצאו  פשוט  כי  הגיעו 
בפרשת  שיעוריו  לצד  ללבטיהם".  מזוקקת 
עיוניים  שיעורים  במסירת  הרב  החל  השבוע, 
בכל  שולט  "הוא  ואברכים.  ישיבה  לתלמידי 
"יש  אהרן.  תלמידו,  מעיד  התורה",  מקצועות 
אחת  שמתקיים  ישיבות  לבחורי  סגור  שיעור 
לחודש לערך, שם הוא צולל לעומקה של תורה. 
מאחר ומדובר ברמה לימודית גבוהה, משתתפים 
בו בעיקר בחורי ישיבות מצמרת עולם הישיבות". 
לצד  ה'עמך'  לציבור  ההנהגה  בשילוב  הכח 
הילה  לרב  שהקנה  הוא  חכמים,  תלמידי  ציבור 
אפופת הוד. תלמידיו מתקשים להסביר את דרכו, 
אך מודים כי מדובר בהנהגה יוצאת דופן. "הרב 
הגדרה.  של  ממקום  לא  תורה,  של  ממקום  בא 
אברכים  כולל  להקים  לרב  חשוב  היה  גם  לכן 
סוג  בעלת  אינה  קהילתו  לאמר,  סבא.  בכפר 
הזרמים".  לכל  פתוחה  אלא  הנהגה,  של  ספציפי 
ליטאים  ספרדים,  לראות  ניתן  חסידיו  בין  ואכן, 
וחסידים. "הרב לקח מהדרך הליטאית, החסידית 
והספרדית. הרב יכול לדבר חסידות כמו אדמו"ר, 
ולגלות  ישיבה  ראש  כמו  בלימוד  להתפלפל 

חד  הגדרה  אין  מקובל.  כמו  בקבלה  התמצאות 
משמעית. הכל מתחיל ונגמר בתורה".

אנקדוטה מעניינת אותה אחד מחסידיו מציין, 
השבתות  באחת  בדרכו:  הצלחתו  את  מסבירה 
חסידית  לקהילה  הוזמן  הרב  האחרונות,  בשנים 
בבורו פארק שם מתגורר מקורבו הנגיד רבי בנימין 
ברבר. בסעודה שלישית, כובד הרב בדברי תורה 
חסידות.  בדברי  עמם  שוחח  וחצי  שעה  ובמשך 
על  שמרו  הסעודה,  ממשתפי  מעט  לא  אז,  מני 
עצות,  במתן  היתר  בין  שהתבטא  הרב  עם  קשר 
בחסידים  "מדובר  ה'.  בעבודת  והכוונה  ברכות 
מכל החסידויות, בעיקר חסידות סאטמר, סקוואר 
ובאבוב", מסביר אהרן, תלמידו. "כשהם מגיעים 
לארץ, הם מגיעים לבית מדרשו ומתברכים מפיו". 
לאדמו"ר:  עד  הגיעה  ההערכה  סקוויר  בחסידות 
שוחח  בחסידות,  ביטון  הרב  של  ביקורו  בעת 
הרב עם האדמו"ר ארוכות. לאחר שיחתם, הופץ 
התורה  דברי  את  שסיכם  מיוחד  עלון  בחסידות 

שנאמרו בשיחתם. 
ללא  היא  התורנית,  בפעילותו  הכותרת  גולת 
לומדים  בו  כעשור  לפני  הכולל  הקמת  ספק 
שולחן  טור  לומדים  "בכולל  האברכים.  בחירי 
ערוך לצד סוגיות על הסדר עם פירוש הראשונים 
עברו  כולם  "כמעט  אהרן.  מציין  והאחרונים", 
יחלו  הם  הקרובה  ובתקופה  יורה'  'יורה  מבחני 
בלימודי דיינות. הרב מאוד מעודד את האברכים 

לגשת למבחני הרבנות ולקבל תעודה דיינות".
אחד מהתופעות המרתקות בכולל, היא הלימוד 
היומי בספרי ה'תניא'. מדי יום, מוסר הרב שיעור 
עיוני בספר ה'תניא' בו משתתפים כלל האברכים 
שמרביתם בוגרי פארי הישיבות. "לימוד החסידות 
לא סותר את לימוד הגמרא", מסביר אהרן. "כך 
לכלל  שייך  התניא  ספר  לנו.  אומר  תמיד  הרב 

ישראל".
קירוב  היא  הרב,  מתמקד  בה  נוספת  פעילות 
נמצאת  האברכים,  לכולל  בסמוך  רחוקים. 
'מועדונית נוער' בה מבלים נערים תושבי המקום 
קירוב  את  עצמו  על  שלקח  הרב,  רבות.  שעות 
כשעה  יום  מדי  במקום  שוהה  ליהדות,  הנערים 
ומשוחח עם הנערים. "לא מעט צעירים התקרבו 
מכביד  לא  הרב  הזו.  הפעילות  בזכות  ליהדות 
עליהם, אך מעורר בלבם את הרגש היהודי, היחס 
שלו לכל אדם באשר הוא, מדהים. אחד הצעירים 
שהתקרב ליהדות, לומד היום בכפר סבא ושולט 

כבר בכל ספרי מרן".

"ההשקפות השונות – חד הם"
ימים ספורים טרם ראש השנה, התפנה הגה"צ 
הרב מנחם ביטון להעניק שיחת חג למוסף החג 
כל  מעליו  דוחה  הוא  בשיחה  עיתונות'.  'קו  של 
הגדרה קטגורית ולא פוסל אף שיטה וזרם ביהדות 
החרדית. "מורה דרכי לעד ולנצח נצחים הוא הרבי 
"בידיו  בדבריו.  ביטון  הרב  פותח  מלובביץ'", 
פי  על  נולדתי מכח ברכתו. תמיד פעלתי  גדלתי, 
התחנכתי  החסידות  בישיבות  והנהגתו.  הדרכתו 
בחור  כשהייתי  מדרכו.  דרכי  זזה  לא  ומעולם 
צעיר, הייתי מאוד קשור אליו. כל שנה הייתי נוסע 
כאמור, משלב  זאת,  לצד  לציונו".  פעמים  ארבע 

הרב את הדרך הישיבתית והחסידית.
כיצד פועל השילוב הזה, אנחנו שואלים.

אמר  הבעש"ט  הם.  חד  ולמדנות  "חסידות 
שאדם  לכך  דאגה  לעולם,  שבאה  מאז  שנשמתו, 
יוכל לשרוד בלי חסידות. מכיוון שהבעש"ט  לא 
ראה ברוח קדשו את כל הדורות הבאים ובכללם 
בזמננו  גם  כי  קבע  הוא  אנו,  דורנו  מצב  את  גם 
בישיבות  החסידות.  בלי  לשרוד  יוכל  לא  העולם 
המוסר,  לימוד  באמצעות  זו  שיטה  מיישמים 
ובחסידויות מיישמים זאת על ידי לימוד החסידות 
גופא". הרב ביטון מרבה לצטט בדבריו את 'בעל 
ייסד  ואשר  הזקן"  "אדמו"ר  המכונה  התניא' 
בספריו  מדגיש  התניא  "בעל  חב"ד.  חסידות  את 
שהחסידות היא דבר השווה לכל נפש. את ספרו, 
חב"ד.  לחסידי  רק  לא  ישראל,  לכלל  כתב  הוא 

אנשים רבים מתחזקים ממנו".
מוהר"ן"  ''ליקוטי  את  גם  מציין  ביטון  הרב 
הכלליות  "הנשמות  מברסלב.  נחמן  רבי  שחיבר 
הרבה  לפעול  זכו  נחמן  ורבי  התניא'  'בעל  של 

ה
קהילתו אינה 

בעלת סוג ספציפי 
של הנהגה, אלא 

פתוחה לכל 
הזרמים". ואכן, 
בין חסידיו ניתן 
לראות ספרדים, 
ליטאים וחסידים. 

"הרב לקח 
מהדרך הליטאית, 

החסידית 
והספרדית. 
הרב יכול 

לדבר חסידות 
כמו אדמו"ר, 

להתפלפל 
בלימוד כמו ראש 

ישיבה ולגלות 
התמצאות בקבלה 

כמו מקובל. 
אין הגדרה חד 
משמעית. הכל 
מתחיל ונגמר 

בתורה".

"

"
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מאוד  רבה  שפעולתם  היום  רואים  בעולם. 
וגדלה משנה לשנה. בכל העולם נמצאים שלוחי 
חב"ד, מכל העולם מגיעים לקברו של רבי נחמן 
אחריו  ישתגע  העולם  שכל  שאמר  באוקראינה 
כיצד  לדעת  רק  צריך  צדקנו.  משיח  ביאת  לפני 
למזג את הדברים בצורה נכונה וכאשר רואים בכל 
אחד ואחד את הנקודה הטובה, אז אפשר לשלב 

בין השיטות".
 ובכל זאת, אנחנו שואלים, ההשקפות שונות. 
"השקפות זה עניין המוח", משיב הרב. "בכל 
בוקר אנחנו מניחים תפילין של ראש ותפילין של 
יד. בתפילין של ראש יש ארבע פרשיות, מחולקות 
יש  יד  זאת, בתפילין של  בארבעה בתים. לעומת 
גם ארבע פרשיות, אך נמצאות בבית אחד. זה בא 
אך  חלוקות,  להיות  עשויות  שהשקפות  ללמדנו 
מבחינת הלב, חד הן. תפילין של ראש מכוונות נגד 
מחולקות  הן  ולכן  נמצאת,  המוח, שם ההשקפה 
לארבעה בתים. תפילין של יד מכוונות כנגד הלב 
כולן בבית אחד. הן מסמלות  ושם אין חילוקים, 
את אהבת ישראל. כאיש אחד בלב אחד. כל עוד 
שההשקפה היא תחת הנהגת גדולי ישראל, יש לה 
על מה לסמוך. ולמרות חילוקי הדעות, תמיד צריך 
אחד  כולנו  בלב  כי  השני  הצד  את  לכבד  לדעת 

וכולנו בנים של אב אחד".
לצד הנהגתו החסידית, מתפלפל הרב עם אברכי 
הכולל שבראשותו בעיון תלמודי עמוק, ובדומה 
לשיטת הלימוד הישיבתית. כך לדוגמא, לעיתים 
מצמרת  ישיבות  לבחורי  עיון  שיעורי  הרב  מוסר 
ישיבות  בחורי  אלינו  "מגיעים  התורה.  עולם 
בשבתות", מספר הרב. "אנו נהנים לשוחח עמם 
בלימוד  אתם  מדברים  אנחנו  פעם  מדי  בלימוד. 
כל  השבוע.  בפרשת  ל'עניין'  גם  מגיעים  ובסופו 

פעם לומדים 'מושג' חדש". 
לאיזו  ישיבתיות.  לצד  חסידות  משלב  הרב 

שיטה הרב מתחבר יותר?
בעולם  שלמד  מי  אחד.  דבר  כבר  זה  "היום 
החסידות, יודע שעיקר העבודה היא פנימית". על 
שולחנו מונח ספרו של הרבי מ'טאהש', "אני כל 
כך נהנה מספרו, הוא היה תלמיד חכם אדיר. כולם 
גם  היה  הוא  אבל  ה',  עבודת  כאיש  אותו  הכירו 
למדן וגאון עולם. גדולי האדמו"רים היו גאונים 
את  להעלות  כשחפצים  אך  התורה,  חלקי  בכל 
תורתם, מזכירים בעיקר את עבודת ה' שלהם. אין 
אנחנו  האחרת.  על  אחת  שיטה  של  העדפה  כאן 

ה'  דתורה'. אבל עבודת  ב'נגלה  משדלים לעסוק 
בפועל, יום יום, זה בעיקר על ידי פנימיות התורה, 
זו  החסידות.  תורת  ידי  על  מעשה  לידי  בא  זה 
העבודה המקרבת יהודים תועים. כשמדברים אל 
הפנימיות, קל יותר לקרב. המיזוג הזה חייב להיות 

כאחד לפני ביאת משיח צדקנו". 
לבני  ביותר  הטובה  הלימוד  שיטת  מהי 

ישיבות?
"בישיבות חב"ד למדנו גם את שיטת הלימוד 
את  שייסד  רוז'ין  יוסף  )הרב  ה'רוגוצ'ובר'  של 
לפרק  יש  כי  הגורסת  הישיבתית  הלימוד  שיטת 
הדינים לפרטיהם עד לחקר האמת – י"א(. למדנו 
סדרי  בנוסף  שהיה  רק  בסוגיה,  ה'רייד'  כל  את 
לפועל.  הלימוד  את  מביאים  היו  בהם  חסידות 
בנגלה  שלומדים  מה  כל  החסידות.  תורת  כל  זה 

דתורה, מביאים את זה לידי מעשה. עם זאת, יש 
גם את העיון הספרדי שזו שיטה נפלאה ביותר וזה 
יותר הלכה למעשה. לפי השיטה הזאת, מוציאים 
תוספות  רש"י,  מפירוש  הפירושים  כל  את 
והראשונים בלי להיכנס לקושיות ופלפולים. מה 
שנהוג כיום בישיבות, זו היגיעה העצומה להגיע 
לחקר האמת. זה סדר לימוד וזה סדר לימוד, כל 
אחד לאן שידו משגת אך צריך לכבד את כל אחד 

ואחד עם דרך לימודו".
"היה תלמיד חכם, רבי אלעזר מור יוסף שהיה 
מרוקו  רבני  "גדולי  הרב.  מספר  במרוקו",  גר 
התגורר  הוא  האחרונות  בשנותיו  מתלמידיו.  הם 
שמו.  נודע  האחרונה  בשנה  רק  אך  באשדוד 
בשנות לימודיי בישיבה, הייתי מבקר בביתו בכל 
יום שישי והיינו מדברים בלימוד. כשהייתי אומר 

לו את המהלכים שלמדנו, היה אומר לי: 'תעצור 
כאן'. כל המהלכים הללו נמצאים בדברי הרש"י 
מספר  אבוחצירא  מכלוף  רבי  גם  והתוספות. 
בכתביו שכאשר רבי משה תורג'מן וה'בבא סאלי' 
זיע"א היו לומדים, היו מסתירים את פירוש רש"י 
קולע  הייתי  תמיד  'אני  כתב:  הוא  וכך  ותוספות 
לפירוש רש"י, ורבי ישראל )ה'בבא סאלי' – י"א( 
היה קולע לפירוש תוספות. זו השיטה הספרדית: 

להגיע לחקר האמת בלי המפרשים".

התמיכה של הגראי"ל
את מקום משכנו קבע הרב ביטון בכפר סבא. 
לבטים  לה  וקדמו  פשוטה  הייתה  לא  ההחלטה 
של  המוחצן  החילוני  אופייה  בשל  בעיקר  רבים, 
העיר. "ראיתי שזו העיר היחידה שיש בה חסרון 
לעיר,  "כשבאתי  הרב.  מסביר  תורה",  של  גדול 
ויש  היה כח צעיר  כוללים אבל לא  כאן שני  היו 
זו  סבא  כפר  סוף.  לזה  אין  עבודה.  הרבה  כך  כל 
עיר גדולה עם 120 אלף תושבים, אבל היו חסרים 
כאן  יש  שבשמים.  לאבינו  יהודים  לקרב  אנשים 
כשחזרתי  ליהדות.  אדיר  וצימאון  יקרות  נשמות 
לישראל, ראיתי את הגר"מ מאזוז, הוא שאל אותי 
לו כפר סבא. אמר  לגור, אמרתי  איפה אני הולך 
עם  רק  אבל  ברק  בני  גימטריא  זו  סבא  'כפר  לי: 
שאמרתי  לכולל  התכוון  הוא  כבודו'.  של  הכולל 

שאפתח במקום".
ואכן כך היה, הרב פתח שם את כולל 'מאיר ישא 
אברכים.  ממניין  למעלה  כיום  למדים  בו  ברכה' 
"יש כאן ברוך ה' אברכים חשובים מאוד. כמעט 
חלקם  מעט  עוד  יורה'.  'יורה  מבחני  עברו  כולם 
אברך  כל  ידין'.  'ידין  דיינות,  הלכות  מתחילים 
שמגיע לכפר סבא ורוצה ללמוד תורה אני מקבל 
אותו בזרועות פתוחות". גם בהנהגת הכולל, ניתן 
הרב,  את  המאפיין  ההנהגות  שילוב  את  לראות 
"בבוקר, אחרי תפילת שחרית בנץ החמה, מתקיים 
אומר  היומי",  בדף  ושיעור  לישראל  חוק  שיעור 
היקרים  האברכים  מגיעים  תשע  "ובשעה  הרב. 
לסדר יומם". לצד לימוד הגמרא והשולחן ערוך, 
מדי צהריים מתקיים שיעור עיוני בספר ה'תניא', 

"לא מזמן עשינו סיום של הספר".
חלק  של  הרוחני  מצבם  את  מזכיר  כשהרב 
מתושבי העיר, מצחו נחרש קמטים. "רק בשבוע 
שעבר, הגעתי לארץ ישראל בשעה מאוחרת, והיו 

"

"
"

"



"אני בורג קטן 
סך הכל. מה 

שגדולי ישראל 
יורו, נציית. אם 
יאמרו לצאת 
להפגנות, נצא 
בלי שום הבנה. 
אני קם ועושה, 

בין אם אני חושב 
ככה, ובין אם לא. 
כל עוד שאין לי 

שליחות של גדו"י 
בדבר הזה, אני 
חושב שהמהלך 

צריך להיות מחאה 
פנימית והידברות 

מול הגורמים 
הרלוונטיים". 

"אני מורגל 
בניסים. כל אברך 

שמגיע ללמוד 
בכולל, פתו 
בסלו, לפתע 
פתאום מגיע 
אדם שמחזיק 

אותו. כל אברך 
מביא אתו את 

הברכה שלו. זה 
דבר גדול. אנחנו 

מרגישים שהקב"ה 
איתנו. בחגים 

אנחנו משתדלים 
לסייע לאברכים 

ככל האפשר 
וגם לנשותיהם 

המקבלות סכומי 
כסף לקניית בגד 

לחג וכדומה.
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תורה.  לשיעור  שהמתינו  אברכים  כמה  כאן 
ערבית  תפילת  לערוך  רצינו  השיעור,  לאחר 
האברכים  אחד  אנשים.  מניין  היה  לא  אך 
מניין  ביקש מצעירים שהיו בסמוך להשלים 
לא  הבחורים  מן  חלק  כיצד  ראינו  ובכאב 
יודעים להחזיק סידור תפילה. היה ילד בן 17, 
שלא ידע אפילו מה זה קריאת שמע ועמידה. 
החינוך  תוצאות  את  לראות  נוראי  כאב  זה 
ה'  העוין שיש במדינה שלנו. כל מי שיראת 
בלבו, חייב לזכות אותם נשמות, אלו תינוקות 

שנשבו". 
בכפר  התפתחה  שלא  לכך  הסיבות  אחת 
אותם  המלחמות  היא  חרדית,  קהילה  סבא 
האחרונות  בשנים  בעיר.  גורמים  מנהלים 
הרב  של  במפעלו  גם  פגעו  אלו  גורמים 
מנחם ביטון, זאת לאחר שהקצאה שאושרה 
את  שואלים  כשאנו  התבטלה.  למוסדותיו, 
הרב על פרטי פרשה זו, ניכר כי נגענו בנקודה 
כאובה במיוחד. "הציקה ליצר הרע העובדה 
היה  לא  כמותו  תורה  של  מקום  כאן  שיוקם 
בעיר. הוא אמנם ניצח כעת, אבל זה לזמן, לא 
לדורות. אנחנו לא מרימים ידיים. המלחמות 
פנימיות, לא חיצוניות", הוא  צריכות להיות 

אומר.
עד  הגיע  ההקצאה,  על  הסוער  הפולמוס 
לתדהמת  פסק  השופט  שם,  המשפט,  לבית 
בהתאם  מבוטלת,  ההקצאה  כי  הקהילה  בני 
לדעתה של העירייה שהפנתה עורף לקהילה. 
שהיינו  באופן  היה  ביותר  הגדול  "הכאב 
כאן  המשפט  בית  פסק  את  לשמוע  צריכים 
בארצנו הקדושה", אומר הרב. "השופט אמר 
אם  חרדית''.  לקהילה  מתאימה  לא  ש''העיר 
ליהדות  מתאימה  לא  העיר  כי  משמע  כך, 
אמתית והרב אינו מתאים לעיר הזאת. זה היה 
אופי הפסק. כואב שהעם שלנו לא מבין מה 
אנחנו  זה  על  תורה.  במוסדות  הערך האמתי 
את  יעשה  והזמן  יום  יום  בתפילות  עומדים 

שלו". 
המלחמה על צביון העיר הגיעה לאזניו של 
אשר  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
בשנת תש"ו, עם עלייתו ארצה, מונה על ידי 
בכפר  ישיבה  לראש  זיע"א  איש  החזון  מרן 
סבא, אך עבר לבני ברק לאחר מלחמת חורמה 
שפתחו התושבים כנגדו עם הקמת הישיבה. 
"אנחנו נכנסים פעמים רבות למעונו של מרן 
"ראש  ביטון.  הרב  מספר  הישיבה",  ראש 
הישיבה מאוד נהנה ושמח כאשר אני מעדכן 
הוא  במקום.  התורנית  ההתפתחות  על  אותו 
מאוד קשור למקום ושואל אותי תמיד על כל 
פרט ופרט. גם בגיל שלו הוא לא מוותר על 

שום שאלה. הוא יורד לפרטי פרטים".
רבנות  על  התמודדות  על  חושב  הרב 
העיר? אולי שם תהיה השפעה גדולה יותר.

בכללות  שרב  ממה  יותר  משתדל  "אני 
שזה  מעדיף  אבל  שמים,  לשם  הכל  עושה, 
אברכים  לנו  יש  הנוכחית.  בצורה  יהיה 
אנחנו  בהם  ובחכמתם  בתורתם  מצוינים 
לקדם  ומשתדלים  המרץ  כל  את  משקיעים 
אותם בכל מה שאפשר. אינני מעוניין לעבוד 

עבור אף גוף מסוים. גם לא רבנות העיר".
סוגיית חילולי השבת נמצאת לאחרונה על 
לדעת  כיצד  סבא.  בכפר  בפרט  היום,  סדר 

הרב ניתן להתמודד מולה?
מה  ישראל.  לגדולי  ומבוטל  בטל  "אני 
לא  שלום,  דרך  היא  דרכנו  נעשה.  שיגידו, 
צריך  ההפוך.  הדבר  את  שמביאות  בהפגנות 
זה בחכמה, באהבה ובחיבה עם  לעשות את 
צריך  יהודי  בכל  חן.  וענוות  סבלנות  הרבה 
בלבו  ולהכניס  החיובי  הניצוץ  את  לראות 
את  שכואבת  השבת  של  הצער  את  שיבין 

כאבה שזה הכאב של עם ישראל והתורה".
עם  להשלים  שיש  הטוענים  כאלו  יש 
העובדה שכוחנו מוגבל בנושא ויש הטוענים 
שחובה להפגין בכל הכח. במי הרב מצדד?

"אני בורג קטן סך הכל. מה שגדולי ישראל 
להפגנות,  לצאת  יאמרו  אם  נציית.  יורו, 
בין  ועושה,  קם  אני  הבנה.  שום  בלי  נצא 
עוד  כל  לא.  אם  ובין  ככה,  חושב  אני  אם 

אני  הזה,  בדבר  גדו"י  של  שליחות  לי  שאין 
פנימית  מחאה  להיות  צריך  שהמהלך  חושב 

והידברות מול הגורמים הרלוונטיים". 
לפעמים יש חילוקי דעות בין גדולי הדור, 
כמו למשל בחוק הגיוס. מה הרב חושב על 

הנושא?
יש  היום  ישראל.  לגדולי  בטל  כולי  "כל 
לנו את מרן הגראי"ל שטיינמן ונשיא מועצת 
שהם  מה  שלום.  חכם  מרן  התורה  חכמי 

אומרים זה מה שצריך לעשות".

בלי תקציבי מדינה
הגר"מ  נוקט  הדור,  לגדולי  ההכנעה  לצד 
חלק  על  רק  המקובלים  בצעדים  גם  ביטון 
לקחת  מסרב  הרב  לדוגמה,  כך  הזרמים.  מן 
כסף מתקציבי המדינה למוסדותיו. כשאנחנו 
משתהה  הרב  הדבר,  לסיבת  אותו  שואלים 
וניכר עליו כי הוא בורר את מילותיו בקפידה. 
"בדבר הזה", אומר הרב, "צריך לדעת שרבי 
זיע"א  סאלי  הבבא  צדק.  מ'סאטמר'  יואל 
אמר על הספר ויואל משה שזה 'דברי אלוקים 
טענות  היו  יואל,  רבי  שטען  מה  כל  חיים'. 

אמת".
בסוגיה זו, הרבי מחב"ד חשב אחרת.

"גם הרב'ה זצ"ל כאב על הדברים שכאב 
שחייב  שמה  אמר  הרב'ה  אבל  יואל,  לרבי 
כך.  לעשות  וחובה  להציל  צריך  להציל, 
אנחנו  אבל  מורכבת.  מאוד  הזאת  הסוגיה 
להזדקק  שלא  שאפשר  עוד  שכל  אומרים 
האלה.  לאנשים  להזדקק  לא  עדיף  אליהם, 
כל עוד שאני יכול בלעדיהם אני מעדיף שלא 
לקבל  החליטו  ישראל  גדולי  אמנם  לקחת. 
לגבי  לדעתם.  ומבוטל  בטל  והנני  מהמדינה 

הכולל שלנו, סיבותיי עמי". 
הרב לא חושב שיש פריחה של מוסדות 

התורה גם בזכות התקציבים?
נתן  הוא  ברוך  הקדוש  לא.  וכלל  "כלל 
היכי  רק  הם  בלעדיהם.  גם  לתת  וימשיך 
זו  היא  ישראל  גדולי  של  הזכות  תמצי. 
שעומדת לטובת מוסדות התורה. חלילה וחס 
וקיים בגלל העולם  חי  לומר שעולם התורה 

הציוני".
מהמקובל.  מעל  לאברכים  משלם  הרב 

מהיכן מגיע המימון?
שמגיע  אברך  כל  בניסים.  מורגל  "אני 
ללמוד בכולל, פתו בסלו, לפתע פתאום מגיע 
אדם שמחזיק אותו. כל אברך מביא אתו את 
מרגישים  אנחנו  גדול.  דבר  זה  שלו.  הברכה 
משתדלים  אנחנו  בחגים  איתנו.  שהקב"ה 
לסייע לאברכים ככל האפשר וגם לנשותיהם 
לחג  בגד  לקניית  כסף  סכומי  המקבלות 
מעל  אותם  לשמח  משתדלים  אנו  וכדומה. 
ומעבר. רואים בזה הרבה סייעתא דשמיא, גם 

בארץ וגם בחו"ל".
כיצד  בחו"ל,  קהילות  כמה  יש  לרב 

מתבטא הקשר עמם?
הם  בארה"ב.  יקרים  ביהודים  "מדובר 
להחזיק  וזוכים  ישראל  ארץ  בתורת  אוחזים 
כל  אליהם.  רבה  הטוב  הכרת  לנו  יש  בה. 
אחד מהם מחפש את העצה הטובה. הרי הם 
משתדלים  אנחנו  אז  לקבל.  ורוצים  נותנים 
לתת להם עצה והדרכה בעבודת ה', בעסקים, 
המילים  את  בפי  נותן  הקב"ה  בית.  בשלום 
וזוכים  יותר  מתקרבים  הם  וככה  הנכונות 

להחזיק תורה".
בסאטמר מורים שלא להצביע בבחירות. 

כיצד הרב מורה לתלמידיו?
מרן  את  ויש  הישיבה  ראש  מרן  את  "יש 
זעק  זצוק"ל  הגר"ע  מרן  המועצת.  נשיא 
שחובה להצביע ולחזק את הכח החרדי. לכן, 
ברגע שיש הוראה כזו מצד גדולי ישראל, אני 
את  לומד  זה שאני  וחלק.  חד  ומבוטל.  בטל 
תורתו של רבי יואל ומרגיש קשור עם התורה 
שלו, זה בגלל שהוא היה יהודי קדוש ומורם 
מעם, זה לא מחייב שאני הולך אחר ההנהגות 
שלו. מדי שנה אני הולך לציונו של רבי יואל 
ואנחנו משתדלים לעסוק בתורתו, אבל בסוף 

היום יש לנו את ההשקפה של גדולי ישראל 
שהם  ומה  הללו  הדברים  על  אמונים  שהם 

אומרים, קדוש". 
גורמים  עם  קשרים  על  שומר  הרב 

פוליטיים?
"אין לי שום קשר עם אף אחד מלבד רבי 
אריה דרעי. אני והוא ידידים בלב ונפש, והוא 
משתדל לעזור למוסדות. הוא עובד בחכמה, 
ואני סומך על השליחות הנאמנה שלו ומקווה 

שה' יהיה בעזרו".
מה  צדיקים.  בהילולות  לפייט  נוהג  הרב 

החיבור של הרב לעולם הנגינה? 
'כבד  כתוב:  קול.  נעימות  נתן  "הקב"ה 
לקרב  כח  יש  הניגון,  של  לרגש  מגרונך'.  ה' 
הרבה נשמות. תלמידי הבעש"ט הרבו לדבר 
על כח הנגינה. יש בזה כח לקרב יהודים לה' 
יתברך. וכמובן שהכל מאופיין על פי דרך בני 

התורה כמו שראוי לבן תורה להתנהג".
סקווירא,  בחסידות  הרב  של  בביקורו 
ובו שיחת הרב והאדמו"ר. מה  הופץ עלון 

הקשר שלכם לאדמו"ר?
בקודש  האדמו"ר  אצל  להיות  "זכיתי 
פנימה. הוא יהודי שאוהב ישראל וכואב את 
כאבם של עם ישראל. אכפת לו ומאוד מחזק 
את  לזכות  שמשתדל  יהודי  כל  לב  מקרב 
הרבים. דיברנו באריכות בלימוד וזכינו לקבל 

את ברכתו".
כיצד הרב מצליח לקבל מכל זרם ביהדות 

החרדית, על אף חילוקי הדעות הרבים? 
מכל  טובה  הנהגה  כל  לוקחים  "אנחנו 
מקום.  מכל  לקבל  זה  ביהדות  היופי  זרם. 
עם זה אפשר לקרב יותר יהודים לה' יתברך. 
כולם  לא  אחת,  הנהגה  על  ננעל  אדם  אם 
יש  לכל,  פתוח  ברגע שאדם  לזה.  מתחברים 
לקרב  ואפשר  הקשת  גווני  לכל  חיבור  יותר 
לדבר  אפשר  ככה  רק  ליהדות.  אנשים  יותר 
עם כמה שיותר רבדים בעם. ועם כל זה, צריך 

לדעת שבסוף היום מצד הלב כולנו כאחד".
מה הקשר של הרב למשפחת אבוחצירא?

אבי  אהבה.  של  בעבותות  קשורים  אנו 
סאלי'  ה'בבא  עם  קשורים  מאוד  היו  וזקני 
זיע"א. לקחנו מהם כל הנהגה טובה שראינו 
לציונו  יתברך.  ה'  עם  אותנו  לקשר  שיכולה 
אנחנו  במרוקו,  אבוחצירא  יצחק  רבי  של 

עולים מדי שנה". 
לקברו",  מהעלייה  גלויים  ניסים  "ראינו 
בת.  לנו  נולדה  שנה   12 "לפני  הרב.  מספר 

בלי  בלב.  מום  עם  היא  נולדה  עלינו,  לא 
אותה  העבירו  הלידה  לאחר  מיד  גוף.  דמות 
לטיפול נמרץ והרופאים איבדו תקווה ואמרו 
שהיא לא תישאר בחיים, היה לנו קשה מאוד. 
רבי  של  לציונו  לנסוע  החלטתי  רגע,  באותו 
יצחק במרוקו. כשהגעתי לציון, היה זה ביום 
על  ואמרתי  להתפלל  התחלתי  ההילולא, 
שהומתק  רמז  שאקבל  עד  אזוז  שלא  הציון 
שיכור  הגיע  דבריי,  את  סיימתי  רק  הדין. 
שהתחיל לגדף אותי. לא עזרו כל ההסברים 
של הנוכחים שמדובר בטעות בזיהוי, האיש 
המשיך בשלו. באותו רגע הבנתי שזה הרמז 
גילו  הרופאים  למחרת,  נשמעה.  שתפילתי 
שהכל בסדר עם הילדה. בין לילה נהיו ידיים 
היא  ה'  ברוך  היום  האיברים.  ושאר  ורגליים 
בריאה ושלמה. מאז, אנחנו משתדלים לעלות 

מדי שנה ולהודות לו על הנס".

גילוי משמים?
נושא עליו מסרב הרב בתוקף לשוחח הוא 
העיסוק בתורת הקבלה. "זה התורה הפנימית 
בכולל",  האברכים  ללימוד  קשור  לא  שלי, 
דבר,  יודעי  פי  על  מוסיף.  ולא   אומר  הוא 
החברותא של הגר"מ ביטון בלימודי הקבלה, 
היה הגאון הרב שמעון גבאי זצוק"ל, מגדולי 
להתייחס  שנעתר  הרב,  בתשובה.  המחזירים 
לקשר עם הרב גבאי, אומר כי "היה לנו קשר 
בעבותות  נקשרנו  ובן.  אבא  של  כמו  אמתי, 

של אהבה". 
מחלוקת  נרשמה  הרבנים  בין  זאת,  עם 
חב"ד  לחסידות  להתייחסות  בנוגע  חריפה 
של  לציונו  העלייה  בסוגית  ובפרט  וברסלב, 
הגר"ש  השנה.  בראש  מברסלב  נחמן  רבי 
גבאי היה ידוע בגישתו המחמירה והיה אומר 
לתלמידיו לא לנסוע לעיר אומן בראש השנה. 
מנגד, הגר"מ ביטון נוסע מדי שנה לאומן יחד 
עם בני קהילתו, שם הם עורכים את תפילות 

החג בנוסח המסורתי וברוב עם.
לאחר פטירתו של הרב שמעון גבאי, בשנת 
בקהילה  מסעירה  שמועה  נפוצה  תשע"ב, 
ומחוצה לה. "מה שסופר בזמנו", אומר אחד 
גבאי  שמעון  הרב  כי  "היה  הרב,  מתלמידי 
נגלה בחלום לרב ואמר שדברי הרבי מחב"ד 
מה  וטהורים.  קדושים  מברסלב  נחמן  ורבי 
בה  הרבנים  בין  שיחה  היה  לחלום,  שקדם 
שניהם  מבין  שהראשון  גבאי  הרב  אמר 
יאמר לחברו מה האמת על  שיעלה לשמים, 
פי  על  כך  החסידיות הללו". לאחר פטירתו, 
של  בחלומו  גבאי  הגר"ש  התגלה  השמועה, 
הגר"מ ביטון ואמר את מה שאמר. "לפי מה 
'דע  לנו, הרב גבאי אמר לרב ביטון:  שידוע 
קדושים  הם  נחמן  ורבי  מחב"ד  הרבה  לך, 
וטהורים. לנו, התלמידים, אין הבנה בזה, אך 

זה מה שסופר", מסכם התלמיד.
בסיום הריאיון אנו מבקשים לברר אודות 
השמועה, ומבקשים את התייחסות הרב, אך 
 .הרב משיב כנגדנו בשתיקה שאומרת הכל





האלבום הראשון שבר שיא מכירות

יהודי”        יוסי גילישירות בנשמה של כל עצמו. לחנים שנוגעים “כל שיר הוא יהלום בפני 

“מלחין ענק שמוכיח 
שלמוזיקה החסידית 

יש עתיד אדיר”
       מנחם טוקר

משה לאופרמלחין מיוחד ומגוון”חדשה לעבוד עליו.“כל שיר ושיר זו חוויה 

         ר׳ חיים בנטהמילות לכל שיר ושיר”להמציא מחדש את פירוש “ר׳ שלמה יהודה מצליח 

“אלבום ׳שיר 1׳ הוא אוסף 
לחנים יחודיים ומיוחדים, ר׳ 

שלמה יהודה זכה להיות 
חתום על הפרויקט הזה”
ן        יוסי גרי

“האלבום ׳שיר 1׳ נמכר 
במספר עותקים חסר 

תקדים, אנו מצפים ש׳שיר 2׳ 
ישבור שוב שיאי מכירות”
       מאיר שנקיס

       אברהם פרידהוא לי לבצע אותם”ליבו בכל אחד מניגוניו, כבוד וזכות “שלמה יהודה מצליח להכניס את 
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כל ההכנסות קודש לטובת ארגון 'עורה'.
ב'עורה' מאמינים כי כל משפחה יהודית זכאית לחיים מלאי משמעות, ערכים ומסורת 
לימוד  תוכניות  באמצעות  מקום  בכל  יהודי  לכל  יד  מושיטה  'עורה'  מכובדת.  יהודית 
עשירות ומגוונות והכל בחום ובאהבת הזולת. כל זה קורה בעזרת התוכניות המיוחדות 

של 'עורה', בדגש על חינוך ופעילויות עשירות לכל המשפחה.

יישר כח!
לכל האמנים המבצעים שהתנדבו ונתנו מזמנם ומקולם, למען הארגון המכובד "עורה".

עכשיו מגיע השני!

שלמה יהודה מצליח להכניס 
את ליבו הגדול בכל אחד 

מניגוניו, כבוד וזכות הוא לי 
אברהם פרידלבצע אותם"

אלבום 'שיר 1' הוא אוסף 
לחנים ייחודיים ומיוחדים, 

ר' שלמה יהודה זכה להיות 
חתום על הפרויקט הזה"
יוסי גרין

האלבום 'שיר 1' נמכר
במספר עותקים חסר

תקדים, אנו מצפים ש'שיר 2'
ישבור שוב שיאי מכירות"

מאיר שנקיס

מלחין ענק שמוכיח 
שלמוזיקה החסידית

מנחם טוקריש עתיד אדיר"

כל שיר הוא יהלום 
בפני עצמו, לחנים 
שנוגעים ישירות 

בנשמה של כל יהודי"
כל שיר ושיר זה חוויה יוסי גיל

חדשה לעבוד עליו. 
מלחין מיוחד ומגוון"

ר' שלמה יהודה מצליח 
להמציא מחדש את פירוש 

המילות לכל שיר ושיר"

משה לאופר

ר' חיים בנט

המתנה
המושלמת

לחג!

: ש י ג מ ה  ד י ד פ ד  ו ד
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דוד פדידה הפקות
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 חייו
סיפור חייו המרתק של הרב 

מתתיהו גלזרסון מתחיל 
כתלמיד בישיבות כפר 

חסידים, חברון ופוניבז', עובר 
דרך שליחות יהודית בהולנד 

ובדרום אפריקה בברכת 
מרן הקהילות יעקב זיע"א, 

וממשיך כאחד מראשי תנועת 
התשובה בישיבות 'אור שמח' 
הליטאית )"לימדתי את הרב 

מרדכי ארנון ואיקא ישראלי"( 
ו'חוט של חסד' הברסלבאית 
)"הרב ברלנד היה חברותא 

שלי בכפר חסידים"(  לכל 
אורך הדרך השקיע רבות 

על מנת לפצח את הקודים 
והצפונות בתורה, תחום בו 
הוא עוסק בהתמדה במשך 

עשרות שנים  ספריו תורגמו 
לשפות רבות והקנו לו שם 
של אחד המומחים בעולם 

בתחום צירופי ודילוגי אותיות 
 יחד עם שני חבריו - 

המתמטיקאים פרופ' רוברט 
הראליק מומחה עולמי בתחום 

הבינה המלאכותית העובד 
עבור נאס"א ופרופ' אליהו 

ריפס, פיתח תוכנה ייחודית 
המגלה את הקודים בחמשת 

חומשי התורה. בימים אלו, 
חברת סרטים אמריקאית 

מפיקה סדרת כתבות אודות 
הרב שחוקר את צפני התנ"ך 
 בראיון מיוחד למוסף החג 
של "קו עיתונות" מגולל הרב 

גלזרסון, שגם אחראי ללחן 
המפורסם של 'שלום עליכם' 

שמושר כמעט בכל בית יהודי, 
את מסכת חייו המרתקת
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 חייו
 

צפונות

שמעון דדון  צילומים: בועז בן ארי

מזה  בארץ  לא  הוא 
נעניתי  כשבועיים", 
כאשר התקשרתי לקבוע 
הרב  עם  לראיון  מועד 
אחד  גלזרסון,  מתתיהו 
הגדולים  המומחים 
בעולם לנושא הצופן התנ"כי וצירופי אותיות. הרב 
במסגרת  אנג'לס  בלוס  עת  באותה  שהה  גלזרסון 
חברת  אודותיו  שמפיקה  כתבות  לסדרת  צילומים 
לאחר  יום  להיפגש  קבענו  אמריקאית.  סרטים 

חזרתו לארץ.
בדירה  הספרים  בחדר  מתיישבים  שאנו  אחרי 

הירושלמית, וכוס מים קרירים מונחת על שולחננו, 
סיפור  את  באוזנינו  לגולל  גלזרסון  הרב  מתחיל 
חייו המרתק, שמתחיל בכפר סבא, כנער, ממשיך 
ומשם  ביותר,  המפורסמות  הליטאיות  לישיבות 
קולחים  הסיפורים  העולם.  ברחבי  לשליחויות 
מפיו, כולל תיאורים מדויקים, מספרים, תאריכים 

ומקומות. 
על חבריו הקרובים נמנים בכירי המתמטיקאים 
ופרופ'  הראליק  רוברט  פרופ'  ביניהם  בעולם, 
תאוריית  את  מפתח  הוא  איתם  ריפס,  אליהו 
על  אך  בתנ"ך.  האותיות  ודילוגי  התנ"כי  הצופן 
כך בהמשך. בין שיחה על דילוגי אותיות, ובעודו 

הקודים  את  שמוצאת  התוכנה  את  בפניי  מציג 
בחמשת חומשי התורה אנחנו מתחילים לשוחח. 

גבורות,  לגיל  נושק  גלזרסון  מתתיהו  הרב 
למעשה בחנוכה הקרוב הוא יחגוג 79, אך כל זה 
לא מפריע לו לדבר בפאתוס על סיפור חייו, לרדת 
יעדים בעולם –  ולעלות על טיסות בדרכו לשלל 
הכל למטרה אחת; הפצת תורת ישראל ואמיתותה 
הילד  על  הסיפור  רחבים.  שיותר  כמה  למעגלים 
עסק  ליטאיות,  בישיבות  שלמד   - סבא  מכפר 
דילוגי  בתחום  עיסוקו  את  והפך  רחוקים  בקירוב 
אותיות בתורה וצפני התנ"ך לאמנות של ממש - 
וכיום, מוזכר בשורה אחת עם גדולי המתמטיקאים 

)))

"ה
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בעולם, מרתק ומפעים. זהו סיפור של אמונה יוקדת, 
דבקות במטרה ואהבת ישראל.

גם אחראי  במיוחד,  מוזיקלי  איש  גלזרסון,  הרב 
במוזיקה  ביותר  הגדולים  העבר  מלהיטי  לכמה 
השיר  הוא  שבהם  והמוכר  שהגדול  החסידית, 
השבתי 'שלום עליכם', במנגינה הואלסית שמושרת 
כמעט בכל יהודי כבר עשרות שנים, כמו גם 'שובו 

אליי' ששרים האחים ברונר ועוד.

השליחויות בתחילת הדרך
גלזרסון,  הרב  פותח  חסידים",  בכפר  "למדתי 
החלק  אבל  ופוניבז',  חברון  בישיבות  "ואח"כ 
המעניין ביותר הוא תחילת הפעילות שלי, בהולנד, 
והיו  'שלשלת',   – חרדי  נוער  תנועת  שם  היתה 
אז  והרצאות.  שיעורים  שימסור  מישהו  צריכים 
לצעירים  ושיעורים  הרצאות  אירגנתי  לשם.  נסעתי 
בכל הולנד. אחרי שנה כשליח, בשנת 1963, קיבלתי 

קהילה  היתה  שבה  אפריקה,  מדרום  הצעה 
גדולה,  דיי  יהודית 

ישורון',  'עדת 
הנהיג  שאותה 
יעקב  הרה"ג 
זצ"ל.  זלצר 
תקופה  באותה 
הקהילה  חוותה 
בני  עם  קשיים 
וחיפשו  הנוער 
יד  שייתן  מישהו 

ויעזור בעניין.
רב  זלצר,  בכל "הרב  נסע  דאז,  הקהילה 

במהלך  לתפקיד.  מתאים  מישהו  וחיפש  העולם 
בגייטסהד,  החרדית  לקהילה  הרב  הגיע  החיפוש, 
שיעורים  שמוסר  צעיר  רב  על  שמע  שם  אנגליה, 
הרב  הצעיר.  הדור  בקרב  נפשות  ועושה  בהולנד 
והגיע  להולנד  טיסה  על  עלה  השתהה,  לא  זלצר 
שעה.  באותה  שיעור  מסרתי  בו  המדרש  לבית 
כשהסתיים השיעור פנה אליי הרב זלצר וסיפר על 
המצב הקשה בקרב בני הנוער של הקהילה החרדית 

נעתרתי  רווק,  שהייתי  למרות  אפריקה.  בדרום 
לבקשתו ובאתי לדרום אפריקה. במשך שנה ניהלתי 
אירגנתי  שיעורים,  מסרתי  המקומי,  החיידר  את 
לפעילויות  שותף  והייתי  שבוע  וסופי  סמינרים 
רבות. אחרי שנה, פניתי לרב ואמרתי לו כי ברצוני 

לחזור לארץ ולהתחתן.
"חזרתי לארץ", מטעים הרב גלזרסון, "התחתנתי, 
כי  מספר  הוא  בו  זלצר  מהרב  מברק  קיבלתי  ואז 
שחשקה  מהקהילה  צעירים  בחורים  מספר  מצא 
וכי ברצונו לפתוח ישיבה. דא עקא,  נפשם בתורה 
קרא  הוא  בדיוק  לזה  וינהל,  שיפתח  מישהו  צריך 
לי. המברק הגיע אליי באמצע השבע ברכות שלי, 
נוסעים  אנו  סיומם  עם  שמיד  לאשתי  והודעתי 
פתחנו  השניה,  בפעם  כשהגעתי,  אפריקה.  לדרום 
את ישיבת 'תורת אמת' ואז התחלתי לעסוק בקירוב 
רחוקים. היום יש ביוהנסבורג אינספור בתי מדרש, 
ישיבות וכוללים. אך כשאני הגעתי לא היה כמעט 

כלום".
י  נ פ ל אפריקה " לדרום  שבאתי 

למדתי אצל הגאון רבי מיכל 
פיינשטיין, ואחרי 5 שנים של 
לחזור  רציתי  בניכר,  שהות 
אך אשתי התלבטה  לארץ, 
הרבה  היה  ועדיין  מאחר 
כתבתי  שם.  לתקן  מה 
הוא  לסטייפלער",  מכתב 
את  "ופירטתי  מחייך, 
בדרום  הבעיות שיש  כל 
הנוגע  בכל  אפריקה 
לחינוך ונוער, ומעניין, הסטייפלער 
עד  דרא"פ  את  לעזוב  שלא  משמעית  חד  לי  הורה 
רק  תיקונם.  על  יבואו  החינוכיים  העניינים  שכלל 
תורה,  שיעורי  שם  שייסדנו  ואחרי  שנים   14 אחרי 

ישיבות וכוללים, חזרנו לארץ".
בישיבות  שלמד  'חברונר'  בחור  מתגלגל  איך   #

ליטאיות ל'שליחויות' בחו"ל?
"הייתה לי הרגשה פנימית. הרגשתי שזה הייעוד 
שלי; שזה התפקיד שלי. והעובדות בשטח מדברות 
בעברית  שהוצאתי  ספרים  עשרות  עם  עצמן,  בעד 
רוסית,  אנגלית,  שפות:  לשלל  שתורגמו  ועשרות 

צרפתית, פרסית ועוד.

השיבה לארץ
בקירוב  גלזרסון  הרב  המשיך  לארץ  משחזר 
רחוקים, הפעם בישיבה שהפכה אחרי שנים לסמל 
של תנועת התשובה - ישיבת 'אור שמח', שם מסר 
שיעורים בעברית לישראלים ובאנגלית לאמריקאים.

הבידור  עולם  בכירי  את  לישיבה  קיבל  בהמשך 
מרדכי  והרב  ישראלי  איקא  הצייר  דאז,  הישראלי 
ארנון, שלימים הפכו לבעלי התשובה המפורסמים 
זוהר שאף הוא הצטרף  )יחד עם הרב אורי  ביותר, 
איתם את  ועשה  באותה תקופה לתנועת התשובה( 
צעדיהם הראשונים בעולם התשובה. "הרב שמואל 
למד  הוא  גם  בברסלב,  ישיבה  ראש  היום  שטרן, 
תקופה  היתה  "זו  גלזרסון,  הרב  מתרפק  אצלי", 

יפה". 
ירושלים',  'דבר  בישיבת  ללמד  עבר  מכן  לאחר 
אחד  שם   – אמריקאים  תשובה  לבעלי  ישיבה 
קהילת  רבה של  ארוש,  הרב שלום  היה  מתלמידיו 
והמשפיעות  הגדולות  מהקהילות  חסד',  של  'חוט 
ארוש  שלום  הרב  על  ברסלב.  בחסידות  ביותר 
היה  הוא  מעניין.  מאד  שלו  "הסיפור  מספר,  הוא 
חילוני, חובש בצה"ל, הרגיש משהו פנימי ופשוט 
הגיע ללמוד אצלי והגיע למה שהוא עכשיו. זה לא 

יאומן".
בתשובה  לחוזרים  מישיבה  מתגלגלים  "איך 
משיב  מעניין",  סיפור  גם  "זה  שאלתי.  לברסלב", 
אליעזר  הרב  ורבו,  מורו  "למעשה  גלזרסון,  הרב 
חסידים.  כפר  בישיבת  שלי  חברותא  היה  ברלנד 
ללמוד  שנכנס  חיפאי  תיכוניסט  היה  הוא  למעשה, 
מאד  לאפיאן  אליהו  רבי  הגאון  והמשגיח  בישיבה 
אותו  משכה  שלו  הנפש  בהמשך  עליו,  השפיע 
לכיוון החסידות והוא זה שהשפיע על הרב ארוש". 
אנקדוטה נוספת; "הרב שלום ארוש - בהוראת רבו 
ברכי  על  ליטאיות  בישיבות  שהתחנך  ברלנד  הרב 
הלימוד העיוני - שינה את צורת הלימוד בישיבות 
של ברסלב, שעד אז למדו גמרא בבקיאות, לצורה 
את  ליישם  לו  קרא  שהוא  הראשון  ואני  עיונית. 

)))

 חייו
צפונות 
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כמה  במשך  חסד'  של  ב'חוט  ולימדתי  השיטה, 
שנים טובות".

שבהחזרתם  התשובה  בעלי  אודות  הסיפורים 
לכור מחצבתם היה מעורב, לא נגמרים. "כשהייתי 
לנסות  נוסף,  וחבר  אני  החלטנו,  אפריקה  בדרום 
הלך  חברי  אקדמיה.  אנשי  בתשובה  להחזיר 
לאחת האוניברסיטאות ביוהנסבורג ופגש סטודנט 
לשבת  אותו  הזמין  טץ,  עקיבא  בשם  לרפואה 
עליו',  תשפיע  מבריק,  מישהו  פה  'יש  לי:  ואמר 
מתוך  יחד  ולמדנו  ביחד  שהינו  שבה  שבת  אחרי 
למד  שלמה,  בתשובה  חזר  הוא  שלי,  הספרים 
רבי  הגאון  של  מובהק  לתלמיד  ונחשב  בישיבות 
נחשב  טץ,  עקיבא  ד"ר  הרב  כיום,  שפירא.  משה 
האמריקאי  בציבור  בקרב  מאד  פופולרי  למרצה 

ודובר האנגלית".

צירופי אותיות
לגילוי  טכניקה  היא  בתורה  אותיות  דילוגי 
בעיקר  משמעות,  בעלי  משפטים  או  מילים 
בחמשה חומשי תורה, באמצעות דילוגים קבועים 
נקודת  לבחור  יש  זאת  לעשות  כדי  האותיות.  בין 
התחלה ומספר קבוע כלשהו עבור מספר האותיות 
שיש לדלג בכל פעם. לעתים נעשה שימוש ביותר 
המוצפנות  שונות  מילים  לקבל  כדי  אחד  ממספר 
בשם  גם  מוכרת  השיטה  מסוים.  טקסט  בקטע 
כי  מוכיח  התנ"כי  הצופן  רעיון  התנכ"י.  הצופן 
נמצא  'הכל  וכי  מקרית  בצורה  נכתב  לא  התנ"ך 
ואף  טקסט,  בכל  למצוא  שניתן  בעוד  בתנ"ך'. 
פרסמו  משמעות,  בעלי  דילוגים  אקראי,  טקסט 
דורון  ד"ר   - ישראלים  שלושה   1994 בשנת 
ויצטום, פרופ' איליה ריפס ויואב רוזנברג - מאמר 
הממצאים  של  הסטטיסטית  החריגות  כי  הטוען 
בספר בראשית היא מעבר לגדר הסביר. המסקנה 
המתבקשת מהמחקר היתה, שיש להסיק שהמידע 
את  לגלות  כדי  המקראי  בטקסט  במכוון  הוצפן 
העתיד לבוא או כדי ללמד או להורות על נושאים 

שונים.

היהודיים  במקורות  תועד  בו  מוקדם  מקרה 
ייחוס משמעות לספירת האותיות, הוא של רבינו 
בחיי, אשר מצא כי בתחילת ספר בראשית דילוג 
הקבלה  קושרת  אותו  מספר   ,42 של  בקפיצות 
יוצר את הביטוי בהר"ד הקשור  לבריאת העולם, 
קורדובירו,  משה  רבי  הרמ"ק,  הירח.  למולד 
מציין  ה-16,  במאה  צפת  מקובלי  מחשובי 
"ידיעת  הצרוף:  בשער  רימונים"  "פרדס  בספרו 
הצירופים,  ידי  על  הוא  הקדושה  תורתנו  סודות 
וסופי  תיבות,  וראשי  והתמורות,  והגימטריות, 
וסופי  פסוקים,  וראשי  תיבות,  ותוכי  תיבות, 
במאה  אותיות".  וצרוף  אותיות  ודילוג  פסוקים, 
וייסמנדל  דב  מיכאל  חיים  הרב  זה  היה  העשרים 
שמצא דוגמאות נוספות במקרא לאמיתות צירופי 
בספרו  פטירתו  לאחר  פורסמו  והן  האותיות, 
שהה  בו  הבונקר  מתוך  כתב  אותו  חמד",  "תורת 

בזמן מלחמת העולם השנייה. 
שהוא  האותיות,  דילוגי  לתחום  הגעת  איך   #

בכלל נושא מדעי?
התשובה  גם  גלזרסון,  הרב  אצל  דבר  כל  כמו 
זו כרוכה בסיפור. "הכל אצלי השגחה",  לשאלה 
הוא  בתורה  הקודים  שתחום  "האמת  מספר,  הוא 
ענין מדעי. באותה תקופה היתה חנות מול הכותל 
שבה הוצגו ספריי למכירה, יום אחד נכנס לחנות 
אדם ואומר לי 'אני מוכרח לקנות את הספר הזה', 
פרופ'  מאשר  אחר  לא  הוא  הזה  שהאדם  מסתבר 

רוברט הראליק שהיה בסיבוב הרצאות בארץ". 
מזה  נחשב  הראליק  כי  מעלה  מהירה  בדיקה 
שנים למומחה עולמי בתחום הבינה המלאכותית 
ניתוחי  התאפשרו  ותגליותיו  למחקריו  שהודות 
תמונות  לעיבודי  מודלים  נוצרו  ומרקמן,  תמונות 
מסמכים  ניתוח  ממוחשבת,  ראיה  במחשב, 
עיקר  מלאכותית.  ובינה  מחשב  באמצעות 
החלל  בסוכנות  תוכניות  בקרת  הוא  כיום  עיסוקו 
בפיתוח  תורם  הוא  שם  נאס"א,  האמריקנית 

תוכניות לטילי שיוט.
נתקל  בכותל  "בביקורו  מספר:  גלזרסון  הרב 
דיקן  שהוא  לי  וסיפר  שלי  בספר  הראליק  פרופ' 
באוניברסיטת סיאטל וכי תחתיו מתנהלת מחלקת 

אלקטרוניקה, חשמל ועוד. הוא ממשיך ומספר כי 
כתב ספר באנגלית על עמק לשון הקודש. לדבריו 
הוא כל כך שמח לשמוע אותי וקישר אותי להוצאת 
ספרים גדולה בארה"ב שתדפיס מעתה ואילך את 
אותי  הזמין  הוא  בנוסף,  האנגלית.  בשפה  ספריי 

לבוא אליו לסיאטל. 
מהנדס  גם  שהוא  הראליק  פרופ'  "כשהגעתי, 
הדילוגים  את  שתבצע  תוכנה  בנה  מחשבים, 
בחמשה חומשי תורה, מה שלמעשה השפיע על כל 
ענין הדילוגים והצופן התנ"כי. במהלך השהות שם 
הבנתי שיש לי הזדמנות לרתום להוכחת אמיתות 
התורה את אחד מגדולי הפרופסורים בעולם, ואכן, 
על  יחד  עבדנו  חודשיים  ובמשך  בסיאטל  ישבתי 
האותיות  דילוגי  את  מדעית  שיוכיח  ספר משותף 
בתורה, שנקרא 'אקטואליה בדילוגים' ובו הובאו 
אירועים  אודות  אותיות  בדילוגי  מהורה  הוכחות 
שהתרחשו באותה תקופה, כמו הסכם השלום בין 
ישראל לירדן, פרס והסכמי אוסלו, רבין-ערפאת, 
החל  כדי,  תוך  ועוד.  ישראלים-פלסטינים  יחסי 
הראליק להתקרב ליהדות, לשמור מצוות וכשרות, 
היהודית  למונסי  ועבר  הנכרית  סיאטל  את  עזב 
ובהמשך אף אשתו התגיירה. כיום הוא חי כבעל 

תשובה שומר מצוות.
"בהמשך הכרתי בינו לפרופ' איליה ריפס שיחד 
לאבן  שהפך  ספר  חיברו  ויצטום  דורון  ד"ר  עם 
של  חייו  סיפור  גם  האותיות.  דילוגי  בתחום  דרך 
ריפס מרתק. ריפס נולד וגדל בריגה בירת לטביה 
והיה לתלמיד  כיתה,  הקומוניסטית. פעמיים קפץ 
התיכון הראשון מלטביה שהשתתף באולימפיאדה 
הבינלאומית למתמטיקה. בגיל חמש עשרה סיים 
באוניברסיטת  ללמוד  והחל  התיכון  לימודי  את 
הצטיין  שם  למתמטיקה,  בפקולטה  לטביה 

בלימודיו.
ליברליזציה פוליטית  "במהלך 1968 התרחשה 
בצ'כוסלובקיה שכונתה האביב של פראג. בתגובה 
המועצות  ברית  של  הביטחון  כוחות  נכנסו 
בינואר  המרד.  את  ודיכאו  כבדים  בכלים  לפראג 
את  הצית  פאלאך  יאן  בשם  צ'כי  סטודנט   1969
השלטון  של  האכזרי  הדיכוי  על  במחאה  עצמו 

)))
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בכלי  ריפס  התפרסם  השנה  באות  הליברלי.  הקומוניסטי 
כששפך  המועצות  לברית  מחוץ  העולמיים  התקשורת 
בידי  נעצר  הוא  כן.  גם  עצמו  את  והבעיר  בנזין  עצמו  על 
דעת  ל'חוות  בהתאם  כפוי,  לאשפוז  והועבר  השלטונות 
פסיכיאטרית' שקבעה שהוא סובל מ'סכיזופרניה זוחלת' – 
מחלה ללא סימנים, המאפשרת אשפוזו לכל ימי חייו. בעת 
שהותו בכלא מצא דוגמה נגדית, מסובכת ומבריקה, לבעיית 
תת-חבורת הממדים, אחרי שפורסמו לה כמה וכמה הוכחות 
שגויות. בעקבות לחץ בינלאומי הוא שוחרר בתחילת שנת 

1972 וקיבל אישור לעלות לישראל.
שלמה,  בתשובה  חזר  הוא  עימי,  שלו  הקשר  "בעקבות 
רמות  בשכונת  וגר  ומצוות  תורה  שומר  כחרדי  היום  חי 
בירושלים. הוא מכהן כפרופסור למתמטיקה באוניברסיטה 

העברית".

האסטרולוג: הצלת את חיי
הוא  גלזרסון  מתתיהו  הרב  של  הראשונים  מספריו  אחד 
המדעי  הקשר  אודות  מסביר  הוא  בו  לישראל',  מזל  'אין 
שבין אותיות התורה לכוכבים ולמערכות השמיים. במהלך 
'סיפור מעניין', אך  יחזרו על עצמם צמד המילים  הריאיון 
והמפתיעים  המופלאים  אחד  ספק  ללא  הוא  הבא,  הסיפור 
האסטרולוגים  מגדולי  "אחד  הראיון.  במהלך  ששמעתי 
בעולם שנחשב בזמנו לאחד המובילים בתחומו היה סידני 
עומאר", מספר הרב גלזרסון. "הוא היה בעל טור קבוע ב'ניו 
זה שהזהיר  והיה  יורק טיימס', כתב ספר על אסטרולוגיה, 
את נשיא ארה"ב לשעבר ג'ון פ. קנדי שלא לנסוע ליוסטון 
טקסס, מאחר ויש חשש שיירצח – מה שאכן קרה. עומאר 
אנג'לס.  בלוס  מוניקה  סנטה  בשכונת  תקופה  באותה  גר 
ובמהלכן מכרתי את  באותה עת מסרתי שם כמה הרצאות 
מהנשים  אחת  התנ"כי'.  ו'הצופן  לישראל'  מזל  'אין  ספריי 
שקנתה את הספר 'אין מזל לישראל' היתה שכנה של סידני 
עומאר. מאחר והספר עוסק בתחום המזלות והאסטרולוגיה, 
הלכה והראתה לו את הספר, הוא הביט בספר ובעודו מחוויר 
אמר לה – 'אספר לך משהו שאף אחד לא ידע, אני יהודי, 
בחיידר  ולמדתי  בפולין  נולדתי  קימלמן,  זליג  לי  קוראים 

חסידי, בצעירותי התחלתי להתעניין בתחום האסטרולוגיה 
אך הקרובים אליי הניאו אותי מלעסוק בו'".

והחל  שמו  את  "שינה  גלזרסון,  הרב  מטעים  "מאז", 
לעסוק בצורה אינטנסיבית באסטרולוגיה עד שהיה למוביל 
פנה  והוקסם,  הספר  את  קרא  הוא  פנים,  כל  על  בתחומו. 
לשכנתו ואמר לה כי הוא מוכרח להשיג את הספר. טילפן 
לחנות ספרים בלוס אנג'לס, ביקש את הספר ונענה כי אמנם 
את הספר לא ניתן להשיג, אך מחבר הספר ביקר בחנות לפני 

מספר שעות. ביקש לפגוש אותי ואמרו לו שהלכתי,".

חזיתי את בחירת נתניהו
פותח,  ספרים,  מביא  גלזרסון,  הרב  קם  הראיון  באמצע 
ותאריכים  סיפורים  לספק  מפסיק  ולא  מקורות  מראה 
מדויקים. תוך כדי עלעול בספר 'המסתורין בלשון הקודש' 

הוא אומר: "הספר הזה החזיר בתשובה את 
אלונה  איינשטיין,  אריק  של  אשתו 

איינשטיין".
האקטואליים  לנושאים  כשהגענו 
אותם חזה, הוא מצביע על 'ההתנתקות' 
שיופיע  שהסיכוי  אזכור  מצא  שלה 
כמו  למיליון.  אחד  הוא  אקראי  בטקסט 
שנמצא  התאומים  מגדלי  התרסקות  גם 
הרב  עוצר  כאן  התנ"כי.  בצופן  מקור  לה 

גלזרסון ומספר אנקדוטה, "פרופ' הארליק הרצה על נושא 
לזיהוי  הבינלאומי  הכנס  משתתפי  בפני  האותיות  דילוגי 
אף  וביוזמתו   2006 בשנת  קונג  בהונג  שהתקיים  תבניות 
הרצו שם גם חוקרים נוספים של דילוגי אותיות בתורה, מה 
שגרם לקידוש השם גדול והוכחה לכך שהדילוגים מוכחים 

מדעית".
מאד",  בזה  תמך  אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  "הגאון 
ממשיך הרב גלזרסון, "גם הגאון רבי חיים פנחס שיינברג 
בכל  לנו  שמייעץ  מי  היום  הלברשטאם.  משה  רבי  והגאון 

נושא וענין הוא הגאון הרב יהודה סילמן".
בדילוגי  צפיתם  האחרונה  מהעת  מאורעות  איזה 

האותיות?

"הדבר האחרון שחזינו זה את בחירתו של ראש הממשלה 
בנימין נתניהו לתפקיד ראש הממשלה". בגזרה האמריקאית, 
צפה הרב גלזרסון את בחירתו בשנית של נשיא ארה"ב ברק 

אובמה בשנת 2012. 
שמי  את  גלזרסון  הרב  מחפש  הריאיון,  סיום  לקראת 
בדילוגי האותיות וכמובן מוצא. בהמשך הוא מוסיף לחיפוש 
של  האמינות  רמת  את  שמעלה  מה  הלידה,  תאריך  את  גם 
הדילוגים  ובתוכנות  במחשב  מתעסק  בעודו  התוצאה. 
שהוא  היוטיוב  סרטוני  את  בפניי  מציג  הוא  המשוכללות, 
התנ"כי,  בצופן  אקטואליים  נושאים  על  יום  מידי  מעלה 

למעלה מ-500 סרטונים, אם תהיתם.
עובד  הוא  הכתבה  בתחילת  שנאמר  כפי  אלו,  בימים 
דילוגי  של  הבולטות  ההוכחות  את  שמתעדת  סדרה  על 
סרטים  חברת  בהתנדבות  מפיקים  הסדרה  את  האותיות. 
"מעניין   – והבימוי  ההפקה  את  מממנת  שאף  אמריקאית 
אמריקאים  גויים  שגם  לדעת 
התורה",  באמיתות  מתעניינים 

מציין הרב גלזרסון.
גלזרסון  הרב  מספר  לסיום, 
'אור  בישיבת  מתקופתו  סיפור 
באור  שהייתי  "בתקופה  שמח'. 
סדרה  בארה"ב  הופקה  שמח, 
אחד  יהודיים.  נערים  אודות 
השחקנים, יהודי בשם מנדי פטנקין, היה צריך לשחק 
היהודייה  הזמרת  לסט,  עמיתתו  ישיבה.  בחור  של  תפקיד 
והוא  שמאחר  לו  אמרה  סטרייסנד,  ברברה  המפורסמת 
'איך'  לראות  ללכת  עליו  ישיבה,  בחור  של  תפקיד  משחק 
נראה בחור ישיבה. קנתה לו כרטיס לישראל ושלחה אותו 
לישיבת 'אור שמח'. בזמן שאני מוסר שיעור בישיבה, נכנס 
לפתע בחור גבוה לחדר השיעורים והתיישב בשקט כשבידו 
מצלמה. הוא תיעד את השיעור לכל אורכו ובתומו הזדהה 
תחת  אותו  לקחתי  פטנקין.  מנדי  ההוליוודי  כשחקן  בפניי 
חסותי, ובמקום יומיים שהיה אמור לשהות בישיבה, נשאר 
ומצוותיה.  ימים, בהם למד על הדת שלו  לבסוף שבועיים 

כעבור שנים הוא חזר עם אשתו לביקור נוסף בישראל".
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עומאר אומר לי, 
'הספר שלך שינה 

לי את החיים', 
תבוא אליי אני 

אזמין כמה 
שחקנים, אביא 
אוכל 'גלאט 

כושר' ותרצה לנו 
– וכך היה. ברוך 
השם, בערוב ימיו 

הוא אף החל 
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חיים פרידלנדר

שנה   משלושים   למעלה   במשך 
המכרעת  לתרומה  נחשפו  מעטים 
שהעניק ר' מנחם קראוס, יהודי חסידי 
מבני ברק למערך התוכנה המתקדם 
מדעי  רקע  בלי    האוויר  חיל  של 
ובלי ששירת בצבא אפילו רגע אחד, 
עומד קראוס מאחורי אחד הפיתוחים 
גורם  שהיוו  המפתיעים  הטכנולוגיים 
מכריע בניצחון של ישראל במלחמת 
את  קיבל  ושבגינה  הראשונה  לבנון 
פרס ביטחון ישראל ופרס חיל האוויר 
שבתוך  מחשבים  גאון  קראוס,   
שישה שבועות למד את שפת התכנות, 
של  הראשי  למתכנת  במהירות  הפך 
מכון ויצמן ברחובות. כשבחיל האוויר 
ביקשו למצוא פתרון לבעיה שגרמה 
הכיפורים,  יום  מלחמת  של  למחדל 
קראוס התנדב לפתח תוכנה ייחודית 
והפתיעה  'פריסקופ'  לכינוי  שזכתה 
את ראשי חיל האוויר כאשר צפו בה 
לראשונה  בראיון נדיר למוסף החג 
של "קו עיתונות" מספר הר"ר מנחם 
אותו  שהוביל  התהליך  על  קראוס 
היום  שעד  הייחודי  הפרויקט  לפיתוח 
ומספר  זרים,  אוויר  בחילות  נלמד 
על  לשמור  חרדי  יהודי  מצליח  כיצד 

היידשקייט גם בסביבה לא טבעית

ערב חג הסוכות תשע"ז52 



53 ערב חג הסוכות תשע"ז

רו
ט

קס
בן 

או
 ר

ם:
לו

צי

לחיל האוויר
מהישיבה

מיוחד

53 ערב חג הסוכות תשע"ז



ערב חג הסוכות תשע"ז54 

ח  " י ב
ן  ו ו י ס
ב  " מ ש ת
ו  א י ר מ ה
ר  י ו ו א ל
ת  ו ר ש ע
טיס  כלי 
חיל  של 
ר  י ו ו א ה
ו  ס ט ו
ה  נ ו פ צ
לכיוון לבנון, לאחת התקיפות הגדולות ביותר 
ומעולם.  מאז  האווירית  המלחמה  בתולדות 
הפלת  האוויר  חיל  טייסי  חגגו  המבצע  בסיום 
סוללות  מערך  והשמדת  סורים  טיס  כלי   82
טילי קרקע - אוויר וטילי נ"מ של הצבא הסורי, 
מערך סוללות סובייטי שנחשב למתקדם ביותר 
מטוס  של  נפילה  אף  בלי  זה,  וכל  לתקופתו. 

ישראלי.
פרטים רבים מהמבצע הצבאי שנקרא 'ערצב 
19' עדיין חסויים, אך הפרטים הגלויים נלמדים 
בכל  בחילות-אוויר  אחרי,  שנה   30 היום,  עד 
העולם. במלחמת המפרץ, ואחריה ביוגוסלביה 
הטייסים  ששמעו  מה  זה  ובאפגניסטן, 

האמריקאים בחדר התדריכים.
הצמחים  את  האוכל  חרק  הוא  ערצב 
שהביא  המבצע  נקרא  גם  כך  משורשיהם, 
מערכת  על  שנשען  מבצע  המזהיר,  לניצחון 
"פריסקופ", מערכת שנטרלה  טכנולוגית בשם 
מאחורי  משורשו.  הסורי  ההגנה  מערך  את 
המערכת הזו עומד אדם אחד, יהודי חרדי מבני 
לשבעה  אב  הוא  קראוס.  ישעיהו  מנחם  ברק, 
בלימוד  שקוע  הוא  רבים.  לנכדים  וסב  ילדים 
תורה ולומד בכולל, חסיד דושינסקיא ומתייעץ 

עם כ"ק האדמו"ר שליט"א בכל צעד.
נתפס  הבלתי  חייו  סיפור  עם  שנמשיך  לפני 
אל  לאחור  שנים  כמה  נחזור  קראוס,  של 
הגאה,  האוויר  חיל  הכיפורים.  יום  מלחמת 
עטור הניצחון והתהילה ממלחמת ששת הימים 
חטף תבוסה כבדה בשדות הקרב. חיל האוויר, 
סוללות  מערך  עוצמת  עם  לראשונה  שנפגש 
הטק"א  )טילי קרקע – אוויר( של הסובייטים, 
איבד מדי יום של לחימה 5 מטוסים בממוצע. 
אנשי   53 בנפש,  כבדות  אבדות  גם  ספג  החיל 
הקרקע,  אנשי  עם  ויחד  נהרגו  אוויר  צוות 
ממערך הנ"מ ומתומכי הלחימה, נהרגו במהלך 
המלחמה 91 חיילים. בנוסף, 44 מאנשי החיל 
כוחות  ידי  על  שחולצו   53 מלבד  בשבי,  נפלו 
מספר  מוגדרים  היום  עד  והמסוקים.  הקרקע 
מאנשי צוותות האוויר שנהרגו במלחמה כחללי 

מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע.
 109 במלחמה  איבד  האוויר  חיל  הכל,  בסך 
מטוסים מתוך סך של 383 מטוסים, רובם )102( 

מטוסי   32 סקייהוק,  מטוסי   53  - קרב  מטוסי 
פנטומים, 6 מטוסי סער ו-11 מיראז'ים. בנוסף 

אבדו שלושה מסוקים ושני מטוסים קלים.
בחיל האוויר הפנימו: צריך לשנות את שיטת 
הלחימה בסוללות הטק"א. מי שנבחר לכך הוא 
במחלקת  קצין  אז  סלע,  אביאם  במיל'  אל"מ 
בגיל   .28 בן  "הייתי  האוויר.  בחיל  המבצעים 
שהיתה  כבדה  הכי  האחריות  את  קיבלתי  הזה 
בחנו  שלא  נושא  כמעט  אין  האוויר.  בחיל  אז 
רק  לא  לגייס  הצלחנו  תחום.  ובכל  דרך  בכל 
את חיל האוויר וצה"ל, אלא גם את התעשיות 
הביטחוניות וגורמים רבים נוספים", ספר סלע 
בראיון שנתן לעיתונאית סימה קדמון במלאות 

30 שנה למלחמת לבנון הראשונה.
כדי  צפון  לפיקוד  נסעתי  הימים  "באחד 
הפיקוד  של  התותחנים  מפקד  עם  להיפגש 
שבא ליישם את הלקחים של חיל התותחנים", 
בלחימה  כלום  להבין  "בלי  סלע.  סיפר 
יבשתית, הסתובבתי שם יומיים כדי לראות את 
בסוף  שלהם.  הלקחים  הפקת  ואת  ההיערכות 
הם  איך  ושאלתי,  המפקד  אל  ניגשתי  התרגיל 
מסתדרים עם כמות המטרות הרבה, עם שינויים 
ומאות  בזמן אמת, עם הצורך להפעיל עשרות 
מבעיות  אחת  הייתה  שזו  זמנית,  בו  ירייה  כלי 
היסוד שלנו בחיל האוויר. הוא אמר לי: 'אנחנו 
אנשים  כמה  ויצמן  במכון  לנו  יש  יודעים.  לא 
והם  לוחמים  אנחנו  לנו.  שעוזרים  חכמים 

חושבים'".
"הוא שלח אותי לאמנון יוגב ממכון ויצמן, 
סלע  ממשיך  לכימיה",  וד"ר  במילואים  מג"ד 
הפריסקופ.  מערכת  של  סיפורה  את  לספר 
"אמרתי ליוגב, 'אני רוצה ללמוד מכם'. הקמנו 
צוות חשיבה עם מתמטיקאים. שאליו התווסף 
צבי לפידות, איש המכון למתמטיקה של מכון 
ויצמן, מי שהיה קצין קשר של אגד בתותחנים. 
איך  ניסינו לפתור את הסוגיה בדרך מתמטית, 
מתנהלים מול הרבה מטרות שזזות ומול הרבה 

כלי ירייה".
התמחות  עם  בכלכלה  תואר  היה  לו  סלע, 
מתאר:  מתמטיקה,  על  בדגש  במחשבים 
הגדולים  המומחים  אחד  שאני  בטוח  "הייתי 
בתחום המחשבים ושאני יכול לפתור כל בעיה 
למכון  הגעתי  הזה  הביטחון  ועם  הזה,  בתחום 
בהכנת  עוסקים  שהם  לי  התברר  שם  ויצמן. 
מערכות מחשוב, שליטה ובקרה, שיסייעו לנהל 
ביעילות את כל מערך האש של חיל התותחנים. 
פי  מורכבת  היתה  האוויר  בחיל  שלנו  הבעיה 
את  גם  שלנו  לצוות  לצרף  והחלטתי  כמה, 
ראש  אלוף,  ולימים  סגן  אז  בן-ישראל,  יצחק 
המינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית 
פנינו  )מפא"ת(.  הביטחון  במשרד  טכנולוגית 
עזרתם  את  וביקשנו  ויצמן  מכון  להנהלת 
חיל  עבור  מתאים  מענה  ובפיתוח  בחשיבה 

האוויר. הבהרנו שחיל האוויר לא פועל בדרך 
הממוחשבת, אלא בנוי על אנשים שעובדים עם 
לעבודה  להיכנס  מהם  וביקשנו  ועפרנות,  לוח 

ולחשיבה בהתנדבות עבור החיל".
האוויר  מחיל  אישור  ביקש  שלא  סלע, 
מחשוב  אנשי  לשכנע  הצליח  ליוזמתו, 
הצוות  עם  לעבוד  מהמכון  ומתמטיקאים 
סלע,  אנשים:  ארבעה  כלל  הצוות  שהקים. 
קראוס  ומנחם  לפידות  צבי  בן-ישראל,  יצחק 
שהיה המתכנת הראשי של מכון ויצמן באותה 

התקופה.
סיפר  מבני-ברק",  חרדי  יהודי  הוא  "קראוס 
שחורה,  כיפה  פאות,  זקן,  "עם  בראיון.  סלע 
כובע, שטריימל וציציות. והאיש הזה ריכז את 
האנשים  עבור  ויצמן.  במכון  התוכנה  פיתוח 
בחודשים  חייזר.  היה  הוא  שם  שהסתובבו 
רק  קראוס  בצוות,  עבודתו  של  הראשונים 
לאט-לאט,  דיבר.  לא  פעם  אף  וכתב.  הקשיב 
התפתח דו שיח מיוחד איתו. התברר שהוא לא 
ראה מעולם מטוס קרב, לא ביקר בטייסת, לא 

ראה טילים. עולם אחר, מושגים אחרים.
יודע  אתה  'מנחם,  אותו:  שואל  "כשהייתי 
מרים  היה  הוא  קרינה?'  מתביית  טיל  זה  מה 
את הראש ונוהם: 'אביאם, אמרת לי כבר פעם 
זה'. לקח חודשים עד שהצלחנו לדבר על  מה 
הבקרים  באחד  הילדים.  על  שלו,  המשפחה 
מטוס  זה  מה  שיראה  כדי  לבסיס  אותו  לקחנו 

קרב", סיפר סלע.
קראוס הסכים להתראיין עד היום פעם אחת 
רוצה  "לא  תשנ"ה.  בשנת  היה  זה  וגם  בלבד, 
מעוניין  לא  עשיתי,  שאני  ויגידו  עלי  שיצביעו 
להתרברב", הוא מסביר לנו את סירובו. לאחר 
מאמצים רבים נפגשנו איתו לשיחה, אך גם אז 
הוא סירב לנפק פרטים והשתדל להישאר צנוע. 
שוב  אותנו  שואל  הוא  לכם?",  מה  "בשביל 
ושוב לאורך השיחה. רק כשאנחנו מסבירים לו 
ההשכל  מוסר  את  מעשהו,  של  החשיבות  את 
של סיפורו, בוגר חיידר שפיתח כזו מערכת בלי 

רקע במתמטיקה או באנגלית, הוא מתרצה.

"עבדתי 18 שעות 
ביממה"

"למדתי בישיבת חסידית בירושלים", פותח 
קראוס את סיפורו. "כמו רבים מחברי מהישיבה 
נתקלתי בבעיות פרנסה אחרי החתונה, לא היה 
עבודת  למצוא  צריך  והיה  מקצוע  ללמוד  זמן 
מכונות  תיקון  בתחום  לעבוד  יצאתי   כפיים. 

הכביסה.
הוא  בעיתון",  מודעה  רואה  אני  אחד  "יום 

באחד הימים 
נסעתי לפיקוד 

צפון כדי 
להיפגש עם 

מפקד התותחנים 
של הפיקוד 

שבא ליישם את 
הלקחים של 

חיל התותחנים", 
סיפר סלע. 
"בלי להבין 

כלום בלחימה 
יבשתית, 

הסתובבתי 
שם יומיים כדי 

לראות את 
ההיערכות ואת 
הפקת הלקחים 

שלהם

"
F-4 פנטום מטיל פצצות
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 1,000 להרוויח  יכול  אתה  "גם  לספר,  ממשיך 
 .'IBM-לירות בחודש. בוא ללמוד מחשבים ב
אמרתי לעצמי בוא ננסה את זה. הבנתי שהתחום 
הבא שהולך להיות זה מחשבים, ורציתי לדעת 
הזה.  בעולם  להשתלב  ויכול  מסוגל  אני  אם 
בתוך שישה שבועות למדתי את שפת התכנות 

של אז".
מוקדם  רקע  לך  היה  ולמחשבים?  לך  מה   #

במתמטיקה ובאנגלית? 
לעבור מבחנים  זה  אז,  צריך  מה שהיה  "כל 
פסיכוטכניים. אנגלית למדתי תוך כדי לימודים, 
ומתמטיקה לא היה צריך, צריך רק ראש יהודי 
שיודע להתפלפל ולרדת לתוך העניין. למעשה, 
אנחנו החרדים הרי מתפלפלים כל היום בסוגיות 

הגמרא, זו תכונה מבורכת בתחום המחשבים.
"כשהתחלתי ללמוד כבר הייתי נשוי עם שני 
ילדים קטנים, אבל החלטתי שכל עוד אני צעיר, 
שליווה  מה  וללמוד.  הזמן  את  לנצל  חייב  אני 
בעבודתי  כך  ואחר  לימודי  אורך  לכל  אותי 

הייתה דבקות במטרה". 
תיווך  קראוס,  של  לימודיו  סיום  לקראת 
האוצר. "התחלתי  משרד  לבין  בינו  המרצה 
לעבוד במשרד האוצר. עבדתי על מחשב שתפס 
עם  רק  אליו  להיכנס  היה  שמותר  גדול,  אולם 
חלוק לבן. כל עבודתי במשרד הייתה בסך הכל 

להכין תלושי משכורת לעובדי המשרד.
היה  ממשלה  במשרדי  לעבוד  להיכנס  "אז 
לשמחתי,  צבא'.  בוגר  'להיות  אחד,  דבר  צריך 
עם  אבל  זמני,  באופן  אותי  לקבל  הסכימו  הם 
הזמן הם התחילו לדחוק בי, 'נו מה עם צבא?!'. 
ביני  למזלי, באותה תקופה המרצה שלי תיווך 

לבין מכון ויצמן". 
מצויד  "היה  קראוס,  לנו  מתאר  "המכון, 
במחשבים שהיו שיא הקידמה באותה תקופה, 
עבור כל רכישה של ציוד היה צריך אישור של 
שווה  גדול,  בחדר  שהיה  מה  "אז  אמריקאים. 
ערך למה שיש היום במחשב נייד", הוא אומר 

בחיוך. 
וחיבר  לפידות  צבי  אלי  פונה  אחד  "יום 
המערכת  על  לי  סיפר  הוא  סלע.  לבין  ביני 
קיומי.  צורך  בזה  שיש  והבנתי  צריכים,  שהם 
הצבא,  בשביל  לעבוד  מהמכון  אישור  קיבלנו 
השליטה  מערכת  בניית  על  לעבוד  והתחלתי 
 18 ימים,  חודש  במשך  סלע  שרצה  והבקרה 
שעות ביממה. הייתי בא הביתה להניח תפילין, 
בקושי  לעבודה,  סנדויצ'ים  ולקחת  להתפלל 

ראיתי את הילדים ואת אשתי".
"הצורך בתוכנה היה גבוה, היה צורך בסיסי 
עד  עיני  לנגד  ראיתי  שעשיתי.  למה  וקיומי 
שאלות  לי  היו  שלא  כך  לעזור,  יכול  זה  כמה 
'למה לעבוד כל כך קשה'", מסביר קראוס. לא 
על  לו  לא שילמו  כי  חושף  אף  הוא  בלבד,  זה 
שהפרויקט  אחרי  רק  תקופה,  באותה  העבודה 

הצליח הוא הועסק דרך משרד הביטחון. "מה 
"אם  בתמיהה.  לי  אומר  הוא  מתפעל",  אתה 
אתה יודע שדבר כזה יכול להצליח ולעשות את 
זה  ואם  חשוב,  זה  לעשות  צריך  שהוא  המכה 

חשוב אז נכנסים לעסק ועושים".
"אחרי תקופה של בערך חודש, הגיע תרגיל 
מיליונים  בו  שהושקע  האוויר  חייל  של  צבאי 
והחלט שננסה את המערכת שבנינו על התרגיל. 
מסודרת,  עבודה  תכנית  לפי  עבדנו  לכתחילה 
'אם  אמרתי  אז  תרגיל  שיש  ששמעתי  רק 
בזה.  נשקיע  בואו  כך,  כל  זה  את  צריכים  אתם 
הרעיון  שמרגע  מופתעים,  היו  האוויר  בחיל 
שעולה  כזה  בתרגיל  וההפעלה,  מימוש  ועד 
מיליונים, עוברים שבועות ספורים. הם לא היו 
רגילים לזה, והם כל כך התלהבו, שהם התחילו 
להלחיץ אותנו לסיים את בניית האב טיפוס עד 

לתרגיל".
"עד אז, הכל היה רק על הנייר. היה לי חשש 
היינו  שלי,  בדמיון  רק  פועלת  המערכת  שכל 
כמה  רטוב.  על  המערכת  את  לתרגל  חייבים 
הציוד  בהעברת  התחלנו  התרגיל,  לפני  ימים 

לבסיס המטה והשליטה של חיל האוויר".
משום  הציוד,  את  להעביר  צריכים  "היינו 
הציוד  את  היה  ויצמן  למכון  תקופה  שבאותה 
לחיל  שהיה  ממה  יותר  ביותר,  המתקדם 
משעשעת:  אנקדוטה  מוסיף  קראוס  האוויר". 
"המערכת שבנינו הייתה צריכה להיות מורכבת 
צגים.  מספיק  לנו  היה  שלא  רק  מחשב,  מצגי 
כבירים  מאמצים  בעשיית  החל  לפידות  צבי 
שמכון  המחשב  צגי  מלבד  זאת  צגים,  להשיג 
ויצמן תרם לתרגיל. יום אחד הוא מגלה כי אחת 
צגי מחשב מארה"ב,  הזמינה  חולים  מהקופות 
הוא הצליח לשים את היד על הצגים, והתחלנו 

בבניית המערכת בבסיס חיל האוויר".
קראוס מתאר את הקשיים בהם נתקל. "עבדנו 
קשה מאוד בכדי לחבר את המערכת שפיתחנו 
אף  היו  האוויר.  בחיל  הקיימות  למערכות 
רגעים שכמעט התייאשנו, אך הדבקות במטרה 
להמשיך  לי  גרמו  קריטית  שהמערכת  וההבנה 
המערכת  התרגיל  ביום  השם,  ברוך  לעבוד. 

עמדה במקומה, מוכנה להפעלה".
"החלטתי שלא לנהל תיעוד של המערכת, כי 
היה  זה  לתוכנה  תיעוד  מנהלים  והיינו  במידה 
ננהל  מעכב אותנו. היה חשש מסוים שאם לא 
לנו,  יהיה  ולא  תיפול  המערכת  חלילה  תיעוד, 
אנשי השליטה, אפשרות לדעת מה קורה, אבל 
קריטי", הוא מסביר. "חשבתי  היה  גורם הזמן 
יהיה  זה  שעות  חמש  תעבוד  המערכת  שאם 
כך  כל  תעבוד  שהמערכת  תיארתי  לא  הישג, 

מהר. לשמחתי, היא תפקדה בכל התרגיל".
לחיל  הפתעה  הייתה  התרגיל  "הצלחת 
האוויר, הם היו רגלים שלוקח ארבעה חודשים 
שיוצאת  ועד  במשהו  צורך  שעולה  מהרגע 

ההזמנה. כאן הכל תקתק ובאופן מושלם". את 
מסביר,  הוא  ההצלחה  מאחורי  שעומד  הרעיון 
"אנשים שהשתמשו במערכת בתרגיל, התרגלו 
של  היתרון  היה  זה  ספורות,  דקות  תוך  אליה 
המערכת שלנו. עד אז היו רגילים בחיל האוויר 
למערכות מחשב מסורבלות, שרק אנשי תוכנה 
הראשונה  היתה  שלנו  המערכת  להפעיל.  ידעו 
שניתן היה לשלוט בה אחרי דקות ספורות של 

אימון". 
"בחיל האוויר הבינו שיש להם הישג ביד. הם 
החזירו את הציוד ש"השאילו" מקופות החולים 
חדש.  לציוד  הזמנות  והוציאו  ויצמן,  וממכון 
את  למערכת  נתן  בן-ישראל  יצחק  בינתיים, 
באמצעותה  מערכת  כלומר,  "פריסקופ".  השם 
ניתן לשלוט על שדה הקרב גם ממעמקי 'הבור' 

של חיל האוויר".
ולתיחזוק  לשיפורים  נזקקה  ה'פריסקופ' 
את  לתחזק  ידע  לא  מלבדי  אחד  "אף   שוטף. 
המערכת חוץ ממני, זאת משום ששיטת העבודה 
שלי הייתה ללא תיעוד, הכל היה בראש שלי", 
צוחק קראוס. רק שבחיל האוויר נתקלו בבעיה, 
תמורת  קראוס  את  להעסיק  יכולים  לא  הם 
שכר, שכן הוא לא איש צבא. אביאם סלע הלך 
לדבר בפני וועדה מיוחדת של משרד הביטחון, 
מבני  החרדי  קראוס,  שדווקא  אותם  לשכנע 
קריטי  צבא,  עשה  שלא  ההשכלה  נטול  ברק, 
במשרד  האוויר.  חייל  של  השליטה  למערכות 
לעבוד  התחיל  וקראוס  השתכנעו,  הביטחון 
משכורת  לקבל  "התחלתי  צה"ל.  עובד  כאזרח 

חודשית", הוא אומר בחיוך.
הגיעה  האוויר,  לחיל  המערכת  כניסת  עם 
ממלחמת  החיל  של  הלקחים  הפקת  לסיומה 
יום הכיפורים, והמערכת שפיתח קראוס ריכזה 
את השליטה והבקרה ויצרה אינטגרציה בין כל 

היכולות והכלים של חיל האוויר. 

בבור של חיל האוויר
ואז מתקבלת ההחלטה ללכת למבצע שלום 
הגליל, מבצע שיהפוך אחר כך למלחמת לבנון 
לסלק  הייתה  צה"ל  של  המטרה  הראשונה. 
הצה"לי  בפיקוד  מלבנון.  הטרור  ארגוני  את 
שיותר  כמה  לצמצם  לנסות  החלטה,  מתקבלת 
ללבנון.  שפלש  סוריה  צבא  עם  המגע  את 
האב  אסד  בבעיה.  נתקל  האוויר  שחיל  אלא 
לבנון,  לבקעת  טק"א  סוללות  להעביר  החל 
לסייע  הישראלים  הקרב  ממטוסי  שמונע  מה 

לכוחות היבשה, ולבצע תקיפות בעומק לבנון.
מעוניינים  היו  האוויר  בחיל 
להימנע מעימות ישיר עם הסורים, 
ללבנון  נכנסו  האוויריים  והכוחות 

אחרי תקופה 
של בערך 

חודש, הגיע 
תרגיל צבאי 

של חייל האוויר 
שהושקע בו 

מיליונים והחלט 
שננסה את 

המערכת שבנינו 
על התרגיל. 

לכתחילה עבדנו 
לפי תכנית 

עבודה מסודרת, 
רק ששמעתי 

שיש תרגיל אז 
אמרתי 'אם אתם 
צריכים את זה 
כל כך, בואו 
נשקיע בזה

"
מטוס מסוג סקאוט מוצג במוזיאון חיל האוויר בחצרים
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להימנע  כדי  זאת  ממערב, 
עם  לקרבות-אוויר  מכניסה 
למרות  הסורי.  חיל-האוויר 
עם  מעימות  להימנע  הרצון 
הוא  קצר  זמן  אחרי  הסורים, 
הקרקע  על  כוחות  תנועת  נמנע.  לבלתי  הפך 
יצרה סדרה של התנגשויות בין שריון ישראלי 
וסורי. בשלב זה, עדיין לא היה ברור אם מדובר 
במדיניות סורית מכוונת ליצור מגע עם הכוחות 
אישית,  ביוזמה  או  המתקדמים,  הישראליים 
מקומית, של מפקדים בשטח. אבל כדי לסייע 
לכוחות הקרקעיים, צריך היה להעלות מטוסים 
צריך  לפעול,  למטוסים  לאפשר  וכדי  לאוויר. 

היה קודם כל לתקוף את הטק"א. 
לאישור  הבאנו  ביוני,  ה-8  שלישי,  "ביום 
את  לפועל  להוציא  הבקשה  את  הממשלה 
מבצע התקיפה", שחזר אלוף )מיל'( דוד עברי, 
חיל  לביטאון  בראיון  חיל-האוויר  מפקד  אז 
תנועות  על  ידיעות  קיבלנו  "במקביל,  האוויר. 
החשובה  הידיעה  הסורי.  הטק"א  במערך 
הגיעה בלילה שבין שלישי לרביעי. התברר לנו 
שהסורים הזיזו סוללות טק"א מרמת-הגולן כדי 
היתה  המשמעות  בלבנון.  המערך  את  לעבות 
שהסורים  הוכחה  לנו  היתה  עכשיו  אדירה. 
ברמת-הגולן  האווירית  ההגנה  את  מחלישים 
כלומר,  לדמשק.  חדירה  נתיבי  בכך  וחושפים 
המלחמה  את  להרחיב  כוונה  אין  שמבחינתם 
למלחמה כוללת, מה שהקל עלי מאוד לתת אור 

ירוק למבצע התקיפה". 
יום רביעי, ה-9 ביוני,  בשעות הצהריים של 
לדרך  להוציא  לחיל-האוויר  הממשלה  אישרה 
נקבע  הביצוע  זמן   ."19 "ערצב  מבצע  את 
הכדור  עבר  כעת  בצהריים.  שתיים  לשעה 
מפקד  עברי,  דוד  חיל-האוויר.  של  למגרש 
הוא  סלע  אביאם  שאל"מ  מודיע  האוויר,  חיל 
הראשונה  הפעם  הייתה  וזאת  המבצע,  מפקד 
בוזר.  שהפיקוד  האוויר  חיל  של  בהיסטוריה 
סלע פיקד על השמדת מערך הטילים ועברי על 
האוויר  קרבות  על  ובמיוחד  הפעילות  יתר  כל 

שהתרחשו באותו זמן.
כלי  עשרות  המריאו  בצהריים   2 לקראת 
טיסה מבסיסי חיל האוויר לכיוון לבנון. בלהק 
ומזל"טים  קרב  מטוסי  שהתרומם,  התעופה 
שנועדו לגרום למערכות הטק"א לפעול נגדם, 
תוך שהן חושפות את מיקומן המדויק והופכות 
איכנו  במקביל,  קרינה.  מונחי  לטילים  מטרה 
את  צה"ל  של  קרקעיים  אלקטרונים  אמצעים 
מיקום הסוללות ועדכנו את הכוחות התוקפים.

מערכת  מפקדת  המורכב  המבצע  כל  על 
 90 המבצע  בשיא  קראוס.  "פריסקופ" שפיתח 
לבנון,  בשמי  חגים  האוויר  חיל  של  מטוסים 

והיה צורך לבצע תיאום, בקרה ושליטה בין כל 
המערכת  והפיזיות,  האלקטרוניות  המערכות, 

תפקדה בהצלחה.
המיג  למטוסי  הוראה  נתנו  הסורים  תחילה 
שמערכות  מחשבה  מתוך  לנחות,  שלהם 
את  יחסלו  והן  עבודתן  את  תעשנה  הטק"א 
מטוסי התקיפה הישראלים, אלא שמרגע לרגע 
הם מפנימים, כי חיל האוויר גבר על המערכות 
ההגנה  ומערך  המתקדמות,  הסובייטיות 

האווירי שלהם בלבנון מתמוטט.
לפאניקה  הסורים  נכנסים  כך,  בעקבות 
ונותנים הוראה למטוסיהם להמריא וליירט כל 
הקרב  בשיא  לבנון.  שטח  מעל  ישראלי  מטוס 
90 מטוסים ישראלים ו-60 מטוסים סורים חגו 
בשמי לבנון. היה זה קרב האוויר הגדול ביותר 

בעידן הסילון. 
התגבר  האוויר  חיל  של  השליטה  ב'בור' 
הפחד, כי בגלל הצפיפות האווירית יתפתח ירי 
דו צדדי בין מטוסים ישראלים. גם כאן עושה 
המערכת שפיתח קראוס את עבודתה, ובסדרת 
מפילים  שתיים,  או  דקה  שנמשכו  קרבות 

הטייסים הישראלים 29 כלי טיס סורים.
לקראת השעה ארבע אחר הצהריים מחליט 
סלע לבקש מעברי לעצור את המבצע ולהמשיך 
 14 השמדנו  כבר  זה  "בשלב  למחרת.  אותו 
סוללות, היינו שעה לפני אור אחרון ולא איבדנו 
שום מטוס. הערכתי שלא נצליח להשיג תוצאה 
הכיסא,  על  אחורה  לרגע  נשענתי  יותר.  טובה 
נעצור. עשינו את  'בואו  ואמרתי  אוויר  לקחתי 
סוללות  יביאו  הם  מחר  ממילא,  להיום.  שלנו 

נוספות'", סיפר סלע.
ביומיים שלמחרת חוזר חיל האוויר להשלים 
מצליחים  המבצע  ימי  לתום  עד  עבודתו,  את 
סוללות טק"א   19 האוויר להשמיד  חיל  טייסי 
מתקדמות ולהפיל 82 מטוסים סורים, זאת בלי 
נפילת מטוס ישראלי אחד, מלבד מטוס ישראלי 
הצליחו  טייסיו  אך  אויר-אויר,  מטיל  שנפגע 

להנחית את המטוס בבסיס רמת דוד בשלום.
קראוס  ישב  למבצע  היערכות  תקופת  בכל 
ב'בור' של חיל האוויר. כך גם במהלך המבצע 
עצמו. "קראוס, המוח של המערכת, ישב בחדר 
לעברי  מסמן  הוא  דקות  לכמה  אחת  שממול, 
כמה  באצבעות  לו  מסמן  ואני  'כמה',  היד  עם 
סוללות טילים הושמדו. כשהסתיים כל המבצע, 
יוצא קראוס מתאו, מסתיר את עיניו בידו מפני 
במסדרונות  שהסתובבו  והפקידות  החיילות 

הבסיס ויוצא לביתו", סיפר סלע.
# מאיפה הכוח לשמור על הזהות החסידית 

והיידישקייט במקום הכי זר ומנוכר? 
קראוס,  משיב  לעבוד",  יוצא  "כשבנאדם 
צריך  הוא  חזק.  אופי  בעל  להיות  צריך  "הוא 

אותו,  משכנע  לא  דבר  ששום  טיפוס  להיות 
חלילה  אם  להשתכנע.  רוצה  לא  גם  והוא 
מגיע  אדם  כשבן  נופלים.  להשתכנע,  רוצים 
מעקה  'ועשית  התורה  כמאמר  מהבית,  מחוסן 
מהבית  באתי  אני  כלום.  לו  קורה  לא  לגגך' 
עם  יחד  לאכול  לא  במטרה  סנדוויצ'ים,  עם 
כולם. קיבלתי על עצמי לא להיכנס לוויכוחים 
בקיצור,  במפגשים.  להתיישב  לא  פוליטיים, 

להגיע לעשות את העבודה וללכת".
ר'  קיבל  פיתח  שהוא  והתוכנה  עבודתו  על 
מנחם קראוס את פרס משרד הביטחון ואת פרס 
חיל האוויר. מאוחר יותר, בתקופת כהונתו של 
ברק,  בני  עיריית  כראש  אירנשטיין  משה  הרב 
לסיור  שמיר  יצחק  דאז  הממשלה  ראש  הגיע 
אירנשטיין, שרצה להראות לשמיר  ברק.  בבני 
לצה"ל,  ברק  בני  של  הגדולה  התרומה  את 
העיר'  'יקיר  אות  את  לקבל  קראוס  את  הזמין 

בטקס מיוחד. 
למרות עבודתו בצבא והישגו הגדול, קראוס 
כשנשאל  ציוני,  לא  עצמו  את  להגדיר  ממשיך 
הוא  לו  לצבא,  התגייסו  לא  ילדיו  מדוע  בעבר 
תרם רבות כל כך, ענה: "עדיף שהילדים ישבו 

וילמדו, בגיל הזה הם עלולים להתפתות".
של  רעייתו  נכנסת  הריאיון  תום  לקראת 
אליה  פונים  כשאנחנו  הבית,  לסלון  קראוס 
כל  לעבוד  לבעלה  אפשרה  היא  'איך  לשאול 
כך הרבה שעות ברצף, מבלי שהיא או הילדים 
בטבעיות:  משיבה  היא  אותו?'  יראו  הקטנים 
"מנחם אמר שיש בזה צורך קריטי, לא ניסיתי 

להבין במה מדובר, שתקתי". 
עד כמה חשובה מערכת 'הפריסקופ' שפיתח 
חיל  מפקד  ג'ורבצוב.  את  תשאלו  קראוס? 
כי  סיפר  עברי  דוד  במיל'  האלוף  דאז,  האוויר 
מעט לאחר קריסת ברית המועצות, בעת ביקור 
הצ'כי:  הרמטכ"ל  סגן  לו  אמר  בצ'כיה  שערך 
"ב-1982 הייתי מפקד כוחות הנ"מ הצ'כי ובזמן 
במוסקבה.  נמצאתי  בלבנון  שלכם  התקיפה 
המכה  לך:  אומר  אני  שם  ששמעתי  ממה 
לגלסנוסט"  הביאה  הטק"א  לסוללות  שנתתם 
)מדיניות הפתיחות שהנהיג מיכאיל גורבצ'וב, 
מנהיג ברית המועצות שהיתה בסופו של דבר 

צעד משמעותי בדרך לקריסת בריה"מ(.
גרם  ברק  מבני  החסידי  האברך  באמת  האם 
למהפכה עולמית? לעולם לא נדע. מה שבטוח 
מסווגים  ובמקומות  בתפקידים  שהיה  שמי 
אפשר  שמהפכה  הוכיח  תפקידו,  מתוקף 
לעשות גם מכוח של לימוד גמרא ועמידה על 

העקרונות אותם חינך את ילדיו ונכדיו.

בשעות 
הצהריים של 

יום רביעי, ה-9 
ביוני, אישרה 

הממשלה לחיל-
האוויר להוציא 

לדרך את מבצע 
"ערצב 19". זמן 
הביצוע נקבע 
לשעה שתיים 
בצהריים. כעת 

עבר הכדור 
למגרש של 

חיל-האוויר. דוד 
עברי, מפקד חיל 
האוויר, מודיע 
שאל"מ אביאם 
סלע הוא מפקד 

המבצע

"
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פעילות לכל המשפחה
 

במהלך חוה"מ סוכות  מזמין אתכם הגן הבוטני 
התגליות  בשביל  מרתקת  לחוויה  בירושלים 
משחקים  בסיפורים,  יתמלא  הגן  הקסום. 
שונים  מסלולים  שני  למבקרים.  והפעלות 
לילדים קטנים וגדולים יהפכו את חוה"מ סוכות 
בגן  וקסומה.  ייחודית  לחוויה  הבוטני  בגן 
הסתיו,  וצמחי  הפרחים  העצים,  בין  האגדות, 
ימתינו למבקרים ספרי- אגדה ענקיים. לאורך 
כתב  הילדים  את  ילווה  האגדות  בגן  המסע  
זה  קטע   .3-7 בגילאי  לילדים  המותאם  חידה 
של הגן מונגש לנכים ולעגלות. ילדים בגילאי 
7-12 יוכלו ליהנות מפעילות בשביל התגליות 
וכתב סתרים המותאם לגילם. שביל התגליות 
של  עתק  בהשקעת  הבוטני  בגן  השנה  נחנך 
מיליוני שקלים. לאורך כחצי קילומטר מחכות 
לילדים שלל תגליות מושקעות במיוחד, חוויה 
מגוונים...  ובמרקמים  בחומרים  חושית  רב 
לבריכת  ימשיכו  קסום,  במפל  יבקרו  הילדים 
בה שלל אמצעי תצפית למקורות  ההתבוננות 
ענקיות,  מגדלת  ,זכוכיות  טלסקופים  המים: 
ועוד...משם  הביצה  למעמקי  הצצה  אשנבי 
יעלו למרפסת אשר צופה על סביבותיה תחת 
מים  פלג  לאורך  וימשיכו  הסורית  המילה  עץ 
שופע וישחקו בשלל המצאות הקשורות במים 
ובהובלתם: בורג ארכימדס, סכרים, משאבות, 
בו  למכרה  יעלו  משם  ועוד...  שאיבה  כפות 
ע"י שאיפה במים זורמים וסינון עפר במסננת 
ימצאו גושי זהב אשר יילקחו למזכרת... משם 
הסלעים  לגן  יותר   הגדולים  הילדים  ימשיכו 
ישחקו  טבעיות,  רבות  צורות  בו  המופלא 
יגיעו  במחפרן ובכפות העמסה בארגזי החול, 
ליער ליליפוט, בו יוכלו לשחק במשחקי דמיון 
בנתה  נעלמה  יד  אשר  מיניאטוריים  במבנים 
את  יוביל  השביל  שם...בהמשך,  והותירה 
בין  וארץ  שמיים  בין  התלוי  לגשר  המבקרים 
כמו  עפים  כאילו  ירגישו  בו  העצים,  צמרות 
האדמה-  מעבה  האחרונה,  התחנה  ציפורים... 
מערה שהיא סבך שורשים של עץ ענק – מיצג 
מונגש  אינו  זה  קטע  במינו.  ומיוחד  ייחודי 

לנכים ולעגלות. 

לראשונה: 
אומגת ענק של כ-60 מטר

 
ישראל  לילדי  האטרקציות שמחכות  בין שלל 
בחופשת חול המועד, קניון כפר סבא הירוקה 
מביא לראשונה פעילות אקסטרימית במיוחד. 
בין  בקניון  תיפרס  סוכות,  המועד  חול  בימי 
הקומה השלישית לקומה השנייה, אומגת ענק 
באורך של כ- 60 מ' שתופעל על ידי מדריכים 
בטבע",  "ערוצים  מחברת  ומנוסים  מוסמכים 
הפעילות  בתחום  רבות  ניסיון  שנות  לה  אשר 
כבל  גבי  על  גלישה  אומגה היא  האתגרית. 
גבוהה  מנקודה  מקבילים,  חבלים  שני  על  או 
לנקודה נמוכה. הגולש בה עומד בקצה הגבוה, 
כשהוא מחובר עם ריתמה לאומגה ומאובטח, 
הינה  הגלישה  למטה.  המשיכה  בכח  וגולש 
באמצעות  ומאובטחת  מלאה  בשליטה 
פעילות  המדריכים.  ידי  על  גלגלות  מערכת 
אקשן  מדהימה,  חוויה  בה  לגולש  מעניקה  זו 
התאמה  נעשית  כאשר  גיל,  בכל  כיף,  והרבה 
ועד  לגיל המשתתפים -  מילדים קטנים מאוד 

מבוגרים.

"משחקים ללא קופסא"
ולאור  הפסח  בחג  המסחררת  ההצלחה  לאחר 
ופארק  חירייה  המיחזור  פארק  הרב,  הביקוש 
אריאל שרון משתפים פעולה בפסטיבל חוויתי 

הלונה  הכוללים:  מרכזיים  מתחמים  שני  ובו 
את  המצית  ענק  משחקים  מתחם   – ג'אנק 
המשוקם  הפסולת  בהר  טבע  סיורי  הדמיון, 
ותצפיות אל עבר נופי גוש דן, חירייה ג'אמפ, 
צפרות,  מפגשי  מרהיב,  מולטימדיה  מייצג 
וסיור  יצירה מחומרים בשימוש חוזר  סדנאות 
סוכות  המועד  בחול  הזבל.  משאית  בעקבות 
ומהקופסא  מהבית  לצאת  מוזמנים  הנכם 
ולבוא לשחק, ליהנות ולהתרגש איתנו ממגוון 
המשפחה.  לכל  ומשעשעות  מהנות  פעילויות 

בואו לחוות את חג הסוכות עם ערך סביבתי.
את  תגלו  חירייה:  המיחזור  פארק  במתחם 
במינו,  ומיוחד  ענק  מתחם  ג'אנק",  ה"לונה 
תעשייתית  פסולת  חירייה",  "תוצרת  כולו 
למתחם  והפכה  החגים  לפני  שנזרקה  וביתית 
את  המצית  ומפתיע  הומוריסטי  משחקים 
לשימוש  יצירתיות  דרכים  ומראה  הדמיון 
בפסולת. כבר מרחוק תבחינו במגדלור יפיפה 
שהגיעו  אוורור  צינורות  משאריות  העשוי 
המגדלור  סמוך.  אשפה  מיון  ממפעל  היישר 
לצדו  חירייה".  "תוצרת  משחקים  מתקן  הוא 
מקפצות  ג'אמפ",  ב"חירייה  להבחין  תוכלו 
לקטנים וגדולים שלא תרצו לעזוב! ומי שזקוק 
לקרקע יציבה, יוכל לבחור בין כדורגל שולחני, 
מבוך חבלים ועוד מתקנים שפעם היו ערימות 
לחינוך  המרכז  של  האמנים  ידי  ותחת  פסולת 
סביבתי הפכו למתחם תוסס וססגוני.  במהלך 
למדריכי  להצטרף  מוזמנים  הנכם  האירוע 
ולגלות  הזבל,  חירייה למסע בעקבות משאית 
מה קורה עם הפסולת שלנו, רגע אחרי שאנחנו 
בסדנאות  משחקים  ליצור  ואף  ממנה  נפרדים 
ישתמשו המבקרים  בהם   זאת בעצמך'  'עשה 

ב-100% מוצרים בשימוש חוזר.
למסע  תצאו  שרון:  אריאל  פארק  במתחם 
והמופלא  הייחודי  סיפורו  בעקבות  מרתק 
ירוק  לפארק  שהפך  הפסולת  הר  שיקום  של 
ומלבלב ובית למינים רבים של צמחי בר, בעלי 
במקביל  בדרך.  תפגשו  אותם  וציפורים  חיים 
תוכלו ליהנות ממפגשי צפרות, ובהם תיחשפו 
המבקרים  הכנף  בעלי  של  המופלא  לעולמם 
הנדידה  שלבי  על  תלמדו  הפארק,  בשטחי 
הטיבוע  באופן  ותתנסו  במסען  הציפורים  של 
לבקר  יהיה  ניתן  אלו,  פעילויות  לצד  שלהן. 
מולטימדיה  מיצג  המציע  המבקרים  במרכז 

של  לסיפורו  תיחשפו  ובו  ומעניין,  צבעוני 
במרפסת  תבקרו  עוד  המשוקם.  הפסולת  הר 
התצפית שם יתגלה לעינכם נופו המרהיב של  

גוש דן ב-360 מעלות.

אגם מונפורט בגליל המערבי
משרד  בשיתוף  תרשיחא,  מעלות  עיריית 
יערכו  הגליל,  ואוצרות  והספורט  התרבות 
בחול המועד סוכות, בין ה-18-20/10/16 את 
תרבות.  טועמים   2- בגליל"  "טעם  פסטיבל 
אגם  סביב  המשפחה,  לכל  קולינרי  פסטיבל 
מונפורט במעלות תרשיחא. בנוסף יוכל הקהל 
הרחב ליהנות משפע פעילויות חווייתיות עבור 
הילדים. במסגרת הפסטיבל, יוקם מתחם ילדים 
איכותי, מתחם משחקי עץ, פינת ליטוף, פינת 
תשלום.  ללא  למתחם  הכניסה  ועוד.  שאנטי 
במקביל יפעלו באגם סירות הפדאלים, מתחם 

האחלקרח, קרטינג ורייזרים )בתשלום(.

מסתורי הואדי
לקחת  אתכם  מזמין  בגין  מורשת  מרכז 
ולעבור  הרחב  לקהל  פעילויות  במגוון  חלק 

חול המועד סוכות זה הזמן לצאת לטייל עם כל המשפחה וליהנות ממגוון פעילויות במחירים שווים 
לכל נפש לקטנים ולגדולים ⋅ חיפשנו עבורכם מסלולים ומקומות שיתאימו לכם ולילדים ⋅ אל 

תשכחו: לבדוק היכן קיימת סוכה, נעליים נוחות ומצלמה 

הילה פלאח

בחול המועד
מטיילים 

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

הפעילות בשני המסלולים יחד כשלוש וחצי שעות.
מחירי כרטיסים: 40 ₪ מכירה מוקדמת 35 ₪ למחזיקי כרטיס תושב 
בתוקף 45 ₪ בקופות האירוע. כרטיס משפחתי: זוג+ 3 ילדים 170 ₪ 
מחיר מלא 150 ₪ למחזיקי כרטיס תושב בתוקף. ילד נוסף במשפחה 

בתוספת של  30 ₪.  המסלול מתאים בחלקו לעגלות ילדים
מנויי הגן הבוטני – כניסה חינם

הזמנת כרטיסים: בימות 6226* 
 

היכן, מתי וכמה זה עולה?

18-20.10.2016, ימים ג'-ה', חול המועד סוכות
בין השעות 9:00-17:00 

כרטיס בודד – 35 ₪/ כרטיס משפחתי )5 נפשות( – 150 ₪/ ילדים 
עד גיל 3 - ללא עלות  לפרטים טלפון: 8255*

הוראות הגעה: דרך כביש 4 לכיוון דרום, בין מחלף מסובים לגנות, 
יש להיצמד לנתיב הימני ולרדת ביציאה הראשונה מימין.כתובת 

ב-WAZE: פארק המיחזור חירייה / פארק אריאל שרון
הסיורים הינם בדרגת קושי קלה ומתאימים לכל המשפחה.

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

קניון כפר סבא הירוקה 
בין התאריכים 18-20.10.16 

הפעילות הינה ללא תשלום ופתוחה לקהל הרחב

היכן, מתי וכמה זה עולה? 

18-20/10/16 חוה"מ סוכות החל מהשעה 12:00 
הכניסה לפסטיבל חופשית
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למחוזות רחוקים ולתקופות שונות בהיסטוריה 
הרחובות  הסוכות  חג  במהלך  ירושלים.  של 
לתחיה  מתעוררים  בגין  מרכז  את  הסובבים 
בשפע  ולהשתתף  להצטרף  מוזמנים  והנכם 
על  מהלך  לוליין  המשפחה.  לכל  פעילויות 
קבורה  מערות  שמור?  צבאי  סוד  דק?  חבל 
לגבול?  מעבר  מתעופפות  פיתות  עתיקות? 
ומשכנות  הינום  בן  לגיא  תאטרלים  סיורים 
מן  דמויות  הרכבל,  במוזיאון  ביקור  שאננים, 
העבר שיחכו לכם בפינות שונות, כתבי חידה 
נוספות. בסוף הסיור תקבלו מזכרת  והפתעות 

מיוחדת ומפתיעה.

שוק העמק ברכבת
 

יהושע(  לכפר  )בכניסה  העמק  רכבת  מתחם 
מתעורר לחיים לרגל חזרתה של רכבת העמק 
תקיים  סוכות  מועד  חול  במהלך  לפעילות. 
המועצה  עם  יחד  בעמקים,  התיירות  עמותת 
חקלאית  תוצרת  שוק  מורשת,  אתרי  לשימור 
העמק  רכבת  של  המרהיבה  בחצר  ישירה, 
ההיסטורית, לציידם של בתי האבן התורכיים 
הלוך  משאטלים  ייהנו  השוק  באיי  שבתחנה. 
רכבת  לתחנת  החדשה  הרכבת  מתחנת  ושוב 
העמק הישנה ללא עלות. בשוק תימכר תוצרת 
חקלאית היישר מהשדות, גבינות, לחמים, יין, 
ויצירה.  יוצרים  דוכני  וסילאן,  דבש  זית,  שמן 
הרחב,  לקהל  פתוח  יהיה  הרכבת  מוזיאון 
ההיסטורית  הרכבת  על  המחשה  סרט  יוקרן 
וצפייה ברכבת מיניאטורית. במקום תתקיימנה 
הופעות לכל המשפחה. למגיעים מרחוק ניתן 
כאשר  החדש,  בקו  ישראל  ברכבת  להגיע 
הנסיעה מחיפה לעמק הינה חינם, באיי השוק 
אף ייהנו משאטלים הלוך ושוב מתחנת הרכבת 

החדשה לתחנת רכבת העמק הישנה ללא 

עלות. בעמותת התיירות בעמקים יקיימו בפעם 
השלישית, יריד אוכל )מוכן ותוצרת מקומית( 

במתחם תחנת רכבת. 

 

סדנא מתוקה לילדים
וההורים  הילדים  את  מזמין  אביב  רמת  קניון 
קונדיטורים  להיות  סוכות  חופשת  במהלך 
של  ססגוני  מתחם  מתוק.  בסטודיו  צעירים 
ולמידת  יצירה,  המשלבות  מתוקות  סדנאות 
טכניקות זילוף, צביעה וקישוטים, ולטעום את 
עכשוויים.  הכי  המתוקים  המופלא של  טעמם 
עוגיות  ויכינו:  גלם  חומרי  עם  יעבדו  הילדים 
עם  קאפקייקס  מיני  ומרשמלו,  קרם  מצופות 
יכינו  גומי,  דובוני  בשילוב  שוקולד  מטבעות 
מקל  על  ענקיות  וסוכריות  משוקולד  דמויות 
ועוגיות עם נשיקות מרנג. בסיום  מבצק סוכר 
של  אישי  מארז  לוקחים  הילדים  הסדנא 
המאפה/ קינוח שהכינו במו ידיהם הביתה. בין 
שלל הסדנאות שיוצעו בסטודיו המתוק: הכנת 
זילוף,  מרנג, עוגיות מקרון, הכנת קאפקייקס, 
של  שוקולד  כדורי  הכנת  סוכר,  בבצק  פיסול 

פעם ועוד.

 

ליהנות מעולמות טבע 
ואטרקציות 

לבילוי  נהדרת  הזדמנות  זו  המועד  חול 
הקטנים  הילדים  גם  בה  באטרקציה  משפחתי 
כל  ובעצם  והסבתא  הסבא  ההורים,  וגם 
רגעים  ולהנציח  ליהנות  יכולים  המשפחה, 
לצד  מרהיבים  ובצילומים  בטבע  מאושרים 
צמחייה  חמד,  פינות  תוכים,  נדרים,  סחלבים 
לכבוד  אטרקציות.  ושלל  חיים  בעלי  עשירה, 
סוכות התקשט פארק אוטופיה באלפי פרחים 
הפרחים  את  המבקרים.  את  שילוו  מיוחדים 
ואת הסחלבים הצבעוניים ניתן לראות בפינות 
פארק  הטרופי של  הגשם  היער  ברחבי  שונות 
אוטופיה, לצד מפלי מים, בריכות דגים ובעלי 
אוטופיה  בפארק  בנוסף, תמצאו  שונים.  חיים 
מזרקות מים מוזיקליות ובכל חצי שעה עולה 
בישראל,  מסוגו  ראשון  במופע  לצפות  תוכלו 
מלהיב ומרגש הכולל שירים קצביים המלווים 

בריקוד מים בקצבים ובצורות שונות.

וינטג' וחגיגת מים
בחול  יתקיים  המעיינות  פסטיבל 
בו  המעיינות  עמק  המועד סוכות ברחבי 
לצד  שונים,  מסוגים  פעילויות  תתקיימנה 
סדנאות  סיורים,  האוכל:  חדרי  בתוך  ואף 
יהיה  הפעילות  ממוקדי  ועוד.  אחד  לילדים 
במוזיאון עקבות בעמק שבגן השלושה-סחנה 
ישתתפו  בה  השנתית  האוספים  תערוכת  עם 
עשרות אספנים מרחבי ישראל שיציגו אוספים 
שונים תחת הכותרת 'נוסטלגיה ישראלית'. בין 
האוספים שונים בתערוכה בתחום האופנה יהיו 
משנות  ארצישראליות  נשים  אוסף שמלות 
ה-50 וה-60 בהשפעת הרקמה התימנית; אוסף 
של האספנית שושי ינאי בעלת חנות אינטרנטית 
אוסף קופסאות  שתציג  השרון"  "וינטג'  בשם 
אשר  וה-60  ה-50  ישראליות משנות  וינטג' 
ישראל"  "רוזנפלד  בשם  חברה  ע"י  יוצרו 
מגוונים. הכניסה  בנושאים  נוספים  ואוספים 
לגן  הכניסה  כרטיס  במחיר  כלולה  לתערוכה 
הלאומי גן השלושה – סחנה. בנוסף לתערוכה, 
בגן אפשר ליהנות מחגיגת מים במעיינות נחל 
 28 של  קבועה  מים  טמפרטורת  עם   – האסי 
משחקים  מתקני  טבעיות,  בריכות  מעלות, 
"מהמחצבה  תערוכת  וגם  וצל,  דשא  והרבה 
סלעים  של  מיוחדת  תצוגה   - המקדש"  אל 

ומינרלים מבטן האדמה.  
 

סיור שוק עם טעימות
באסטה"  "יאללה  השווקים  תיירות  חברת 
סיור  ייחודי לכבוד חג הסוכות,  סיור  מקיימת 
רחובות  בין  שיעבור  וריחות  טעמים  מלא 
השוק  סיפורי  את  ויספר  הצבעוניים  השוק 
דמויות  והתפתחותו,  השוק  בניית  המרתקים: 
המפורסמות  החנויות  המעניינות,  השוק 
הסיור  במהלך  עליו.  העוברים  והשינויים 
נחלאות  בשכונת  גם  המשתתפים  יבקרו 
הקסומה שנמצאת בקרבת השוק, יצפו בשלל 
החג,  הלכות  על  ישמעו  הסוכות בשכונה, 
המיוחדות.  הפרטיות  והחצרות  הכנסת  בתי 
את  יכללו  בקפידה,  שנבחרו  הטעימות, 
יהודה  מחנה  לשוק  שיש  הקולינארי  המיטב 
להציע: מאפה גרוזיני עבודת יד, מאפי שמרים 
משקה  טחינה,  ופלאפל,  חומוס  מתוקים, 
וכמובן   - תבלינים  חלווה,  מרענן,  בריאות 
באסטה",  "יאללה  לסיום.   מתוק  קינוח 
התיירות  יזמי  ב-2011 על-ידי  שהוקמה 

הירושלמים מיכאל וייס וראובן פילו, מתמחה 
בסיורי שווקים, ואף מוכרת "כרטיסי טעימות" 
עצמאית  להסתובב  המאפשר  ייחודי  מוצר   -
מיטב  את  ולדגום  בישראל,  השונים  בשווקים 
"יאללה  זכתה   )2016( השנה  מאכליהם. 
 Certificate of( המצוינות  באות  באסטה" 
המוביל  התיירות  אתר  של   )Excellence

.TripAdvisor - בעולם

נמל אשדוד
 

נמל אשדוד מזמינה את הציבור הרחב  חברת 
לביקור במרכז המבקרים המשוכלל של הנמל 
הוא  במרכז  הביקור  סוכות  חוה"מ  במהלך 
מגיל  וילדים  למבוגרים  ומתאים  תשלום  ללא 
9 ומעלה. יש צורך להירשם מראש באתר של 
הנמל או בטלפון. מרכז המבקרים מציג בפני 
קהל המבקרים את נושא הספנות, הלוגיסטיקה 
ידידותית  פשוטה  בצורה  הימי  והשינוע 
ומעניינת באמצעים שונים דוגמת סרט פנוראמי 
אשר  ילד  של  מבטו  מנקודת  המסופר  מרגש, 
גדל בנמל ושילב בין שתי אהבותיו הגדולות- 
פלטפורמות  באמצעות  והצילום.  הנמל 
אנייה  ניתוב  של  סימולטור  כמו  מתקדמות 
לנמל, שולחן מרשים המציג את עבודת הנמל 
ועוד, המשלבים תמונות, סרטונים ואנימציות 
התפעוליים  ההיבטים  את  נלמד  חכמות, 
בעבודת הנמל – החל מהכנסתן הבטוחה של 
אניות הענק ועד פריקה וטעינה של מאות אלפי 
מכולות, מכוניות ומטענים אחרים. המרכז אף 
פעילות  על  המלמדים  שונים  משחקים  כולל 
ניתוב  הנמל כמו משחק המטענים, סימולטור 

אנייה ועוד.

חווית בציר הענבים והכנת יין 
תירוש משובח

בכרם וביקב יפתחאל אשר מנוהל על ידי הדס 
כורמים  להיות  לכם  יאפשרו  אופיר,  וצביקה 
הענבים  בציר  חווית  את  ולחוות  קלה  לשעה 
וליקב  לכרם  שיגיע  למי  תירוש.  יין  והכנת 
שבכניסה ליישוב אלון הגליל ימתינו מדריכים 
כל  התהליך.  בכל  המשפחות  את  ילוו  אשר 
וייצא  ומזמרה  נצרים  סלסלת  יקבל  משתתף 

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

חול המועד סוכות, ימים שלישי ורביעי, ה-18-19.10 
בין השעות 10:00-16:00

מתחם רכבת העמק - בכניסה לכפר יהושע 
מחיר כניסה לאתר רכבת העמק ההיסטורית ולמגוון הפעילויות: 5 ₪ 

למבוגר | 10 ₪ לילד מעל גיל 3.
עמותת התיירות בעמקים 04-6540495

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

הפעילות תתקיים בין התאריכים 18-20/10/16 בשעות: -10:00
14:00, 16:00-19:00 21.10 – יום שישי בשעות: 10:00-14:00 23.10 

– ערב חג שמחת תורה בשעות: 10:00-14:00 
בסמוך למתחם המזון המהיר 

הפעילות ללא תשלום

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

גן הלאומי גן השלושה – עמק המעיינות
שעות פעילות בימי חול המועד סוכות –

 10:00-16:00 
עלות: חינם

לפרטים נוספים: 04-6586219

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

21.10.2016 יום שישי )מ-09:30 עד 12:30(
עלות: 119 ש"ח למשתתף )כולל טעימות(

 לפרטים: 055-6646684

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

בימי חול המועד, ט"ו – י"ז בתשרי תשע"ז,  18-20/10/16
שעות: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30

עלות: 10 שקלים בלבד
מרכז מורשת בגין, רחוב ש.א נכון 6 ירושלים 02-5652011     

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

פארק אוטופיה: בכניסה  לקיבוץ "בחן" בשרון,  בסמוך ליציאת  
"ניצני –עוז" בכביש  6. שעות פעילות: ימים א'- ה': 8:30-17:00

מחירים: גילאי 2-12 44- ₪, גמלאים וחיילים- 54 ₪, מבוגר- 59 ₪. 
מבצע משפחות: 1+1 על ילדים* המבצע תקף ברכישת שני כרטיסי 
מבוגר + ילד במחיר מחירון מלא ומקבלים ילד נוסף בחינם )ילדים 
בגילאי 2-12(. סה"כ בעלות של 162 שקלים במקום 206 שקלים. 

מבצע אמריקן אקספרס: כרטיס כניסה 1+1 - 59 ש"ח + 990 
נקודות*

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

נמל אשדוד
בין התאריכים 20/10/2016 - 18/10/2016

בין השעות 8:30-16:00
ללא תשלום
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אל הכרם למלא אותה בענבים. אחרי הבציר 
להמשך  האיקליפטוסים  לחורשת  עוברים 
לכם  יסבירו  העצים.  צל  בינות  התהליך 
מהשזרות,  הענבים  את  להפריד  איך  בדיוק 
במסחטות  הענבים  את  ולסחוט  למעוך  איך 
בסיום  לילדים.  המותאמות  מיוחדות  עץ 
לבקבוקים  המיץ  ימזג  התירוש  מיץ  הפקת 
אישיים וכל בקבוק יעבור פיקוק בפקק שעם. 
ליצור  יוכלו  המשתתפים  היצירה  בפינת 
אחד  כל  שלהם,  התירוש  ליין  אישית  תווית 
הפעילות  לסיום  שלו.  המיוחד  העיצוב  עם 
הממוזג  ביקב  לביקור  המשתתפים  יוזמנו 
ייצור  תהליך  כל  את  המתאר  בסרט  ולצפייה 
המבקרים  מרכז  שוכן  בו  העץ  בקתת  היין. 
היא מבנה ייחודי שאין עוד כמוהו בישראל. 
 .1840 בשנת  הברית  בארצות  נבנתה  היא 
בשנת 1992 פורקה הבקתה והובאה לישראל 
בחצר  העץ  קורות  אוחסנו  שנים   12 ובמשך 
המבנה  נבנה   2004 בשנת  אופיר.  משפחת 
מחדש ומאז משמש כמרכז המבקרים של יקב 

יפתחאל ומכוורת אופיר.

סדנה יצירתית לכל המשפחה
 

במינה  מיוחדת  בסדנה  חלק  לקחת  בואו 
דמויות   -  OFFBITS-ה את  ולהרכיב 
יכול  אחד  שכל  עצמית  להרכבה  רובוטים 
הכלים  בארגז  שקיימים  כלים  בעזרת  לעצב 
ההרכבה  עקרונות  את  נלמד  בסדנה  הביתי. 
 - האופביטס  של  והפשוטים  הבסיסיים 
שמגיעים בערכות מעוצבות שמכילות חלקים 
נטפח  ידניים,  וצביעה  עיבוד  שעברו תהליכי 
היצירתיות  את  הטכנולוגית,  החשיבה  את 
הטובה  הדמיון  כיד  מודלים  נמציא  והדמיון, 
בעצמנו.  שבנינו  בצעצועים  ונשחק  עלינו 

הפעילות מתאימה לכל המשפחה )מגילאי 6 
דמויות  להרכבת  סדנאות  בתוכנית:  ומעלה( 
להרכבת  מתקדמת  סדנאות   / רובוטיות 
מכוניות / סדנאות מתקדמת להרכבת דמויות 
אינטרקטיביות  סדנאות   / גדולות  רובוטיות 

בנושא חג הסוכות.

להעשרת חווית היין 
תיכונית  הים  הייננות  חלוץ  ויתקין,  יקב 
בישראל, השיק לאחרונה מרכז מבקרים ויקב 
שעל  הצבים  לגשר  בסמוך  הממוקמים  חדש 
נחל אלכסנדר. במקום נערכים סיורים ביקב, 
ניתן ללמוד על  שלבי הטיפול בענבים  בהם 
בדרכם לחביות היין ליישון. יקב ויתקין מציע 
הכוללת  ייחודית  יין  חווית  במרכז  למבקרים 
חדר  ביקב,  מודרכים  סיורים  יין,  טעימות 
אירוח פרטי הכולל שולחן אבירים המתאים 
במקום  ועוד.  גיבוש  ימי  וישיבות,  להרצאות 
מלאה.   מולטימדיה  ומערכת  מאובזר  מטבח 
ומגוונים  מודרכים  סיורים  מציע  היקב 
בין  כוללים  הסיורים  ולקבוצות.  לבודדים 
הבציר,  בתקופת  היין  בהכנת  צפייה  היתר 
השונים  הענבים  גידולי  היקב,  על  הסבר 
והמכונות  המודרניים  מהכלים  והתרשמות 
בהם  עושה היקב שימוש. הסיורים מועברים 
הקבוצה  לצורכי  בהתאם  שונות  בשפות 

המבקרת.

    

מיני לונה פארק
ולכל  להורים  מציע  בירושלים  הדר  קניון 
סוכות.  בחוה"מ  פארק  לונה  מיני  המשפחה, 
מתחם המיני לונה פארק הוקם בקומה ה- 2 
החל  רבה,  מחשבה  בו  והושקעה  בקניון 
מנת  על  החגיגי  והעיצוב  המתקנים  מבחירת 
לילדים  האולטימטיבית  החוויה  את  להעניק 
ומשפחותיהם. פעילות מיני לונה פארק תהיה 
בחסות "פעלטון", ותכלול 3 מתקנים: רכבת, 

רחפניות וטגדה.

סדנת פיסול בבצק סוכר
שבעת  בקניון  שבוע  כל  קבוע  נפגשים 
במיוחד.  ומתוקה  חווייתית  לסדנה  הכוכבים 
בכל שבוע הילדים יחשפו לבצק סוכר איכותי 
במגוון רחב של צבעים וטעמים . בסדנה הזו 
יוצרים, מפסלים ומקשטים חיות, סמלי חגים, 
וטקסטורות  צורות  עוגות,  שונות,  דמויות 
צמודה  בהנחיה  מועברת  הסדנה  מגוונות. 
בכל  המסייעים למשתתפים  מנחים  והסברים 
גיל. בסיום הסדנה לוקחים את היצירה הביתה 

ונהנים מהטעמים הרבים.

סוכות בניצן
 )18-19.10( ורביעי  שלישי  בימי 
המועד סוכות פותחים  חול  של 

מורשת  אנשי מרכז קטיף להנצחת 
בניצן,  אשר  השומרון  גוש קטיף וצפון 
לפסטיבל  שעריהם  את  הרחב  הציבור  בפני 
פינת  תשוחזר  לראשונה  השנה  כאשר  חול. 
שעמדה  והליטוף  החי  פינת   – הקטיפארי 
הוצאת  טרם  דקלים  נווה  ליישוב  בכניסה 
יציג  הפסטיבל  לפועל.  ההתנתקות  הליך 
פעילויות,  הכולל  חול  בסימן  ענק  מתחם 
ילדים  הצגת  לצד  נייר,  וקיפולי  יצירה 
הסרט  אייל'. במרכז יוקרן  של  'הסנדל 
המוזיקאלי "חול בגרביים" המספר את סיפור 
גוש קטיף דרך עיניהם של הילדים אשר גדלו 
מגוונת  פעילות  מאפשר  במקום. הפסטיבל 
לכל בני המשפחה כאשר לכל שכבת גיל יש 
את הפעילות המותאמת לה. בנוסף, יתקיימו 
של  הרגילים במרכז המבקרים  הסיורים 
נפגשים  בו  היסטורי  סיור  מרכז קטיף הכולל 
מהקמתו  החל  גוש קטיף –  של  סיפורו  עם 
וכאב  ההתנתקות  תוכנית  דרך  והתפתחותו, 
לצד  מחדש.  הצמיחה  לאתגרי  ועד  העקירה, 
פעילויות אלה ניתן לערוך סיור ברכב ספארי 
גלריית אמנים  ניצנים. במקום תוקם  בחולות 

וסוכה כשרה לרווחת המבקרים.

 

שלל אטרקציות למסלול 
טיול משפחתי מושלם:

סיור מודרך בשילוב אטרקציות - הסיור כולל 
כניסה  הצפונית,  החומות  בטיילת  הדרכה 
למסלול זחילה אתגרי חדש עם קסדות ופנסים 
במערת צדקיהו, וגלישה בסנפלינג מול כיכר 

העירייה.

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

יקב יפתחאל - בכניסה ליישוב אלון הגליל )סמוך למחלף המוביל, 
25 דקות נסיעה מחיפה(
בימי חול המועד סוכות

לפרטים בנוגע לפעילות: 052-2824644

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

ההשתתפות בסדנאות - חינם
רכישת הצעצוע שהרכבתם 

עם הערכה - 50 ₪ 
במקום תתקיים מכירה של הערכות

חול המועד סוכות - 18-20.10 בין השעות 10:00-18:00
רביעיית פלורנטין, דרך סלמה 43 תל אביב

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

היקב החדש נמצא בסמוך לגשר הצבים שעל נחל אלכסנדר
סיור מבוגר הכולל 2 טעימות יין לבחירה 30 ₪ / סיור לילד 15 ₪ / 

טעימת כול היינות הזמינים לאדם במחיר של 60 ₪
שעות פעילות מרכז המבקרים: א'-ה'  9:00 עד  18:00 / ו'  

    09:00-16:00

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

קניון הדר ירושלים - פייר קניג 26, תלפיות
ימים ג' עד ו', בתאריכים 18-21/10 בין השעות 10:00-19:00, יום 

ו' 10:00-14:30.
מחיר כרטיס 15 ₪ בלבד ויאפשר כניסה לכל המתקנים. 

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

קניון שבעת הכוכבים- שדרות שבעת הכוכבים 8 הרצליה
מתאים לגילאי 3-10

בכל יום רביעי בשעה 17:30 
בתאריכים: -5.10 רימון ותפוח / -19.10 סוכה מתוקה / -26.10 

קשת בענן 
הכניסה חופשית וללא תשלום 

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

בימים שלישי ורביעי )18-19.10( של חוה"מ, בין השעות -10:00
17:00. ביום חמישי )20.10( של חוה"מ מרכז קטיף יהיה פתוח 
לסיורים במרכז המבקרים בין השעות 9:00-16:00, בהרשמה 

מראש.
מחיר כניסה – 20 ₪ )התשלום מגיל 5 ומעלה(

 להרשמה: 077-4324101
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 מנהרת הזמן  
הצצה  צדקיהו,  במערת  חדש  אתגרי  מסלול 
אל ימים עתיקים ובנאים סודיים: סיורי זחילה 

והליכה בתעלות ובנקרות . 

סנפלינג על חומות ירושלים 
סנפלינג   – ההיסטורי  בטרק  מיוחדת  הפקה 
הצפונית:  החומות  טיילת  החומות.  בטיילת 
)משער יפו עד שער שכם( עמדת סנפלינג מול 

כיכר העירייה. 

טיילת החומות
טיילת החומות הצפונית: )משער יפו עד שער 
יפו  )משער  הדרומית  החומות  טיילת  שכם( 
חומות  בניית   - לילדים  פעילות  ציון(  לשער 

על החומה בלבנים מעץ

סוכות בעמק המעיינות

את  גם השנה  איתו  סוכות מביא  חול המועד 
עמק  ברחבי  המתקיים  המעיינות  פסטיבל 
מיוחדים,  ומופעים  אירועים  עם  המעיינות 
ופעילויות באתרי התיירות  סיורים  לצד שלל 
טיולים   – ביניהם  הרבים של עמק המעיינות 

מודרכים באתרים שונים במחירים מסובסדים 
תערוכת  ישראל,  רכבת  עם  פעולה  בשיתוף 
בחוות  ביקור  בסחנה,  השנתית  האוספים 
הרטוב  בשביל  מודרך  טיול  רוח,  טורבינות 
בפארק המעיינות, סיור חקלאות אורגנית לכל 
במעיינות  טבילה  צפרות,  סיורי  המשפחה, 
רק  אלו  כל    - נוספים  אירועים  שלל  ועוד 
למבוגרים  לילדים,  לביקור  מהמלצות  חלק 
ולכל המשפחה בעמק המעיינות בחול המועד 
סוכות. פארק המעיינות מציע למטיילים מגוון 
רחב של אפשרויות טיול ובילוי, כולל שלושה 
השנה,  ימות  כל  הנובעים  יפהפיים  מעיינות 
מורשת,  אתרי  דגים,  בריכות  הקבוצים,  נחל 
חגיגה  נודדות–  ציפורים  חקלאיים,  שטחים 
להביא  אפשר  ונוף.  טבע  מים,  של  שלמה 
אופניים מהבית לרכיבה בדרכים בפארק וניתן 
לשכור בתשלום רכבים ידידותיים לסביבה או 
אופניים. מומלץ בחום במזג האוויר הסתווי.  

סיורים תיאטרלים בסמטאות 
הרובע היהודי

החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר 
הרחב  הקהל  את  מזמינה  בירושלים  העתיקה 
לבקר באתרי הרובע היהודי וליהנות מחוויה 
משפחתית בין סמטאות העיר העתיקה בסיור 
הזהב  מנורת  אל  הקארדו  מרחבת  תיאטרלי 
מודרך/  בסיור  או  הארודיאני  הפרבר  דרך 

עצמאי באתרי הרובע השונים.

חצרות ירושלים
 

שיתקיים  ירושלים'  'חצרות  מיזם  במסגרת 
של  החקלאית  החצר  תוצג  בסוכות, 
המחר'.  'שדות  מאירועי  כחלק  המוזיאון, 
עם  פעולה  שיתוף  פרי  החקלאית,  בחצר 
מבחר  מוצגים  בעין  שמר  הראשונים  חצר 
טרקטורים ותיקים שלכל אחד מהם היסטוריה 
וסיפור ייחודי. המבקרים יוזמנו לטפס עליהם, 
בנוסף,  חלקם.   את  להפעיל  ואף  להצטלם 
יתקיימו במקום: סדנת 'שתיל פתיל', סיורים 
סוגי   17 מוצגים  בהם  הרשת  ובבית  בחממה 
'ארומה- וטעימות  התנסות  סדנת  עגבניות, 

בתערוכת 'שדות  סיורים  ריח',  ועל  טעם  על 
המחר' ועוד.

ייצור היין מימי קדם ועד 
היום

פסגות  שביקב  בנימין  נחלת  המבקרים  מרכז 
משפחתית  לפעילות  הרחב  הקהל  את  מזמין 
סוכות.  חוה"מ  במהלך  ומגוונת  ייחודית 
כוללת  ולילדים,  להורים  המיועדת  הפעילות 
שבמרכז  במיצגים  צפייה  מודרכים  סיורים 
היין  סיפור  לילדים,  סדנאות  המבקרים, 
ייצור  היום, הסבר על תהליך  ועד  מימי קדם 
נטיעת הכרמים דרך הבציר  היין החל משלב 
חדשני  מיצג  באמצעות  הייצור  לשלב  ועד 

וטעימות יין איכותי תוצרת יקב פסגות.

גן האגדות בשביל התגליות
לחוויה  אתכם  מזמין  בירושלים  הבוטני  הגן 
בגן  הקסום.  התגליות  בשביל  מרתקת 
משחקים  מהאגדות,  סיפורים  למצוא  תוכלו 
הפרחים  העצים,  בין  למבקרים.  והפעלות 
וצמחי הסתיו, ימתינו למבקרים ספרי - אגדה 
ענקיים ולאורך המסלול יקבלו את המבקרים 
המסע  לאורך  מהאגדות.  האהובות  הדמויות 
חידה  כתב  הילדים  את  ילווה  האגדות  בגן 
שילדים  בעוד   ,3-7 בגילאי  לילדים  המותאם 
בשביל  מפעילות  ליהנות  יוכלו  יותר  גדולים 
התגליות וכתב סתרים המותאם לגילאי 7-12.

 פסטיבל האתרוג

 50 עירון(,  )מחלף   6 מכביש  דקות  חמש 
אזורית  מועצה  חיפה,  או  אביב  מתל  דקות 
מנשה בשיתוף מרבד ירוק ואדי עארה ופורום 
פסטיבל  לראשונה  יקיימו  שלובות'  'דרכים 
לכל המשפחה בחול המועד סוכות ומזמינים 
לשמוע  האזור,  רבגוניות  את  להכיר  אתכם 
חוויות  ממגוון  וליהנות  המקום  מסיפורי 
פסטיבל  במסגרת  התיירותיות.  באטרקציות 
ליהנות  המבקרים  יוכלו  הראשון  האתרוג 
ואטרקציות  סדנאות  חג,  פעילויות  ממגוון 
מוסיקה  מופעי  וסיורים,  טיולים  תיירותיות, 
תוכלו  הפעילויות  בין  ועוד.  לילדים,  הצגות 
להתנסות במסיק זיתים והכנת שמן זית בחצר 
לשלום  הכפרית  ובחווה  בעין שמר  ראשונים 
בטרקטור  נסיעה  לחוות  גרביה,  אל  בבקה 
חצר  במוזיאון  וביקור  לחמניות  ואפיית 
תבלין  צמחי  לקטוף  שמר  בעין  ראשונים 
והדגמת זיקוק שמן אתרי ב"רוח שתות" בגן 

שמואל, סיור ועוד. 

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

בימים ג'-ה', בשעות 11:00 ו-13:00 
לכל המשפחה )ילד עד גיל 12 בליווי מבוגר(

עלות הסיור למשתתף: 69 ₪ 

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

מתי: בימים ג'-ה', חוה"מ סוכות, 16:00-9:00
גיל: לכל המשפחה )ילד עד גיל 5 כניסה חופשית(

עלות כניסה לטיילת: 10 ₪
אתרי החברה לפיתוח מזרח ירושלים

כרטיסים בקופות בשער יפו. מומלץ להזמין כרטיסים מראש

 
היכן, מתי וכמה זה עולה?

הכניסה והחנייה לפארק – חינם 
חוות טורבינות הרוח – מעלה גלבוע - הסיורים יתקיימו בימי חול 

המועד וייצאו בכל שעה עגולה מ- 10:00 - 16:00. עלות סיור - 15 
ש"ח לאדם או 70 ש"ח לכרטיס משפחתי. 

בנוסף תתקיים בתשלום נפרד סדנת ייצור שבשבות )10 ₪( 
ועפיפונים )25 ₪( לילדים. הפעילות בתאום מראש 

בטלפון: 052-8114645
לפרטים 04-6881427 / 04-6488060

היכן, מתי וכמה זה עולה?

חול המועד בין השעות: 10:00-19:00, 
מחיר מוזל של 40 ₪ למבוגר, 30 ₪ לילד, וכרטיס משפחתי )זוג 
ללא הגבלת ילדים, על פי תעודת זהות( במחיר מיוחד של 160 ₪.

סיור תיאטרלי 20 ₪ למשתתף, יתקיים בשעות 11,13,15,17. יימשך 
כשעה וחצי ויתקיים בעברית.

 היכן, מתי וכמה זה עולה?

יקב פסגות
20 ₪ לילד, 25 ₪ למבוגר. 

מבצע למשפחות - זוג + 4 ילדים ב 99 ₪ בלבד



ערב חג הסוכות תשע"ז62 

ַהֻּׁשְלָחן ַּבָּסלֹון ָהָיה ָעמּוס ִּבְצָבִעים ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים: ִצְבֵעי ַּפְסֶטל, 
טּוִׁשים, ֶעְפרֹונֹות ִצְבעֹוִנִּיים, ַוֲאִפּלּו ִצְבֵעי ַמִים ּוִמְכחֹוִלים ִּבְגָדִלים 

ׁשֹוִנים.
ָּדִוד ָיַׁשב ְוִצֵּיר ְּבִהְתַלֲהבּות ַרָּבה ַעל ַהַּדף ַהָּלָבן ַהָּגדֹול.

"ָמה ַאָּתה ְמַצֵּיר?" ָׁשֲאָלה ִׁשיָרה.
"ֶזה סֹוד," ִמֵהר ָּדִוד ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהִּצּיּור ְּבַכּפֹות ָיָדיו, "ְּכֶׁשֲאַסֵּים ַאְּת 

ְּכָבר ְּתַגִּלי."
"טֹוב," ָאְמָרה ִׁשיָרה ְוָהְלָכה ְלַחְדָרּה.

***

ָמָחר ֵיׁש ְלִׁשיָרה ְמִסַּבת ּפּוִרים ַּבַּגן.
ֶאְתמֹול ָהְלכּו ִאָּמא ְוִׁשיָרה ַלֲחנּות ַהַּתְחּפֹוׂשֹות, ְוִׁשיָרה ָּבֲחָרה ֶאת 

ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשִהיא ֲהִכי אֹוֶהֶבת.
נּו, ַאֶּתם ְמַנֲחִׁשים ָמה?

ַּכּמּוָבן! ַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשל ְנִסיָכה!
ִהיא ָּכל ָּכְך ִחְּכָתה ֶׁשִּיְהֶיה ְּכָבר ָמָחר! ֶׁשַהְּמִסָּבה ַּתְתִחיל ְוִהיא 

ַּתִּגיַע, ְלבּוָׁשה ַּבִּׂשְמָלה ַהּפֹוַרַחת ֶׁשל ַהְּנִסיָכה. ָּכל ַהְיָלדֹות ִיְתַלֲהבּו 
ֵמַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשָּלּה ְוִיְׁשֲאלּו אֹוָתּה ִמַּנִין ֵיׁש ָלּה ָּכזֹאת ִׂשְמָלה ּפֹוַרַחת 

ְוזֹוֶהֶרת.

"ִאָּמא, ָנכֹון ֶׁשַהִּׂשְמָלה ֶׁשִּלי ִהיא ְּכמֹו ֶׁשל ְנִסיָכה ֲאִמִּתית?" ָׁשֲאָלה 
ִׁשיָרה ֶאת ִאָּמא, ֶׁשָהְיָתה ֲעסּוָקה ַּבִּמְטָּבח.

"ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשָּלְך ְמֻיֶחֶדת ְמאֹד!" ֶהְחִמיָאה ִאָּמא ְלִׁשיָרה.
ִׁשיָרה ִחְּיָכה ְּבאֶֹׁשר. ַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות ֶׁשל ִאָּמא ִחְּממּו ֶאת ִלָּבּה.

***

ּוֵביְנַתִים ַּבָּסלֹון ָעַבד ָּדִוד ָקֶׁשה ְמאֹד. הּוא ִהְסַּתֵּכל ַּבֵּסֶפר "לֹוְמִדים 
ְלַצֵּיר" ֶׁשִאָּמא ָקְנָתה לֹו, ְוִנָּסה ְלַצֵּיר ֶאת ַהִּפילֹון ֶהָחמּוד.

הּוא ָעַבד ְלִפי ַהַהְדָרָכה, ָׁשָלב ַאֲחֵרי ָׁשָלב, ְוִהֵּנה ִהְצִליַח ְלַצֵּיר 
ִּפילֹון ַמָּמׁש ּדֹוֶמה ַלִּפילֹון ַּבֵּסֶפר! 

"ּוָואּו! ֵאיֶזה ֹיִפי!" ִהְתַלֵהב ָּדִוד ִמַּמֲעֵׂשה ָיָדיו, "ֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות ַמָּמׁש 
ַצָּיר ֲאִמִּתי!"

ְּכָבר ֹלא נֹוְתָרה לֹו ֲאִפּלּו ִטַּפת ַסְבָלנּות. הּוא ָרָצה ְלַהְראֹות ֶאת 
ַהִּצּיּור ְלֻכ-ָּל-ם!

ָּדִוד ִמֵהר ַלֶחֶדר ֶׁשל ִׁשיָרה ְוָתָמר. ִׁשיָרה ָהְיָתה ֲעסּוָקה ְּבִסּדּור 
ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשָּלּה ְּבתֹוְך ָהָארֹון.

"ִׁשיָרה, ַאְּת ַחֶּיֶבת ִלְראֹות ַמה ִּצַּיְרִּתי!" ִהְכִריז ָּדִוד ְּבקֹול.
"ִהֵּנה, ִּתְרִאי!" ָּדִוד ָאַחז ַּבִּצּיּור ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים ְּכֵדי ֶׁשִּׁשיָרה ּתּוַכל 

ִלְראֹות ֵהיֵטב ֶאת ַהִּפילֹון ֶׁשּלֹו.
ִׁשיָרה ִהְתּבֹוְנָנה ַּבִּצּיּור. "ֵהי, ַהִּפיל ֶׁשְּלָך ִנְרֶאה ָעקּום, ּוִבְכָלל ֹלא 

ְמַצְּיִרים ָּכָכה ָׁשַמִים."

ָּדִוד ִהְתּבֹוֵנן ׁשּוב ַּבִּצּיּור ֶׁשּלֹו. הּוא ַּדְוָקא ָרָאה ִּפילֹון ַמָּמׁש ָחמּוד. 
ַמּדּוַע ִׁשיָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשהּוא ָעקּום?

"ָאז ַאְּת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשַהִּצּיּור ֶׁשִּלי ֹלא ָיֶפה?" ָּדִוד ְקָצת ֶנֱעַלב.
"ֲאִני ֲעסּוָקה ַעְכָׁשו," ָאְמָרה ִׁשיָרה ּוָפְנָתה ְלַסֵּדר ֶאת ַהַּתְחּפֶֹׂשת 

ֶׁשָּלּה ָּבָארֹון.

***

ָּדִוד ִהְתַיֵּׁשב ְּבַחְדרֹו ְוִהְרִּגיׁש ְמֻאְכָזב ַוֲאִפּלּו ָּפגּוַע.
"ָאז אּוַלי ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא יֹוֵדַע ְלַצֵּיר?"

"אּוַלי ֲאִני ְסָתם ְמַצֵּיר ְּכמֹו ִּתינֹוק?"
"ְסָתם ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות ַצָּיר."

ְוָאז ָּתַפס ָּדִוד ֶאת ַהִּצּיּור ְוֵהֵחל ִלְקרַֹע אֹותֹו. ַהִּפיל ֶׁשּלֹו ִנְקַרע ַלֲהמֹון 
ֲהמֹון ֲחִתיכֹות ְקַטּנֹות, ּוְדָמעֹות ְמלּוחֹות ְקַטּנֹות ָזְלגּו לֹו ֵמָהֵעיַנִים. 

**
ְלָמֳחָרת ִהִּגיָעה ִׁשיָרה ַלִּכָּתה ְמֻחֶּפֶׂשת ִלְנִסיָכה. 

ִאָּמא ִסְלְסָלה ֶאת ְׂשָעָרּה ְּבַמְכִׁשיר ְמֻיָחד, ּוֵמַעל ַהִּתְסרֶֹקת ִהִּניָחה 
ֶאת ַהֶּכֶתר ַהְיֵפהֶפה.

ִׁשיָרה ִנְכְנָסה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַלִּכָּתה. ִּכְמַעט ָּכל ַהָּבנֹות ְּכָבר ִהִּגיעּו.
ִׁשיָרה ִמֲהָרה ְלֵעֶבר ַחְברֹוֶתיָה, ַטִּלי, ִיְפַעת ּוְדבֹוָרה'ֶלה, ַאְך ֵהן ֹלא 
ָׂשמּו ֵלב ֵאֶליָה. ֻּכָּלן ִהְתּבֹוְננּו ְּבִדיָנה, ֶׁשִהְתַחְּפָׂשה ְלַצָּיר ָקָטן. ִהיא 
ָאֲחָזה ִמְכחֹול ָּגדֹול ָעׂשּוי ִמַּמְטֲאֵטא, ְּדִלי ָּגדֹול ֶׁשל ֶצַבע, ְלרֹאָׁשּה 

ָחְבָׁשה ּכֹוַבע ַצָּיִרים ָּכתֹם, ְוַעל ַצָּואָרּה ָהָיה ַּפִּפּיֹון ָאדֹם.
"ַאֶּתן יֹוְדעֹות ְלַמה ִהְתַחַּפְׂשִּתי?" ִנְּסָתה ָּתָמר ְלַהְראֹות ְלִיְפַעת ֶאת 

ַהִּׂשְמָלה ַהּפֹוַרַחת ֶׁשָּלּה.
"ָּברּור ֶׁשֲאִני יֹוַדַעת," ָאְמָרה ִיְפַעת. "ִהְתַחַּפְׂשְּת ְלַמְלָּכה, אֹו 

ִלְנִסיָכה, אֹו ְלַכָּלה."
"זֹו ִּבְכָלל ֹלא ַּתְחּפֶֹׂשת ָּכזֹאת ְמַעְנֶיֶנת," הֹוִסיָפה ַטִּלי.

ּוְדבֹוָרה'ֶלה, ֶׁשִהְתַחְּפָׂשה ְלָׁשָפן ָורֹד, ִהְסַּתְּכָלה ַעל ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשל 
ִׁשיָרה ְוֹלא ָאְמָרה ְּכלּום.

ִׁשיָרה ִהְרִּגיָׁשה ְּפגּוָעה ְמאֹד. ַאף ַאַחת ֹלא ָאְמָרה ָלּה ׁשּום ִמָּלה 
טֹוָבה ַעל ַהִּׂשְמָלה ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשָּלּה!

ַהְּמִסָּבה ִנְפְּתָחה ְּבִׁשיֵרי ּפּוִרים, ַאְך ֶאת ִׁשיָרה ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ִעְנֵין.
ְלַאַחר ַהְּמִסָּבה ָחְזָרה ִׁשיָרה ַהַּבְיָתה ְמֻאְכֶזֶבת ּוְפגּוָעה.

"ֵאיְך ָהָיה?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא, ַאְך ֵהִביָנה עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּׁשיָרה ִהְסִּפיָקה 
ַלֲענֹות. ַהָּפִנים ָהֲעצּובֹות ֶׁשל ִׁשיָרה ָאְמרּו ֶאת ַהּכֹל.

"ַסְּפִרי ִלי ֵאיְך ָהָיה," ָאְמָרה ׁשּוב ִאָּמא.
"ִאָּמא, ַאְּת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשִּלי ָיָפה?" ָׁשֲאָלה ִׁשיָרה.

"ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשָּלְך ָיָפה ְמאֹד, ּוַמְתִאיָמה ָלְך ָּכל ָּכְך!" ֵהִׁשיָבה ִאָּמא.
"ָאז ָלָּמה ַאף ַאַחת ֹלא ָאְמָרה ִלי ְּכלּום? ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֶהְרֵאיִתי ְלַטִּלי 

ֶאת ַהִּׂשְמָלה, ִהיא ָאְמָרה ִלי ֶׁשּזֹו ִּבְכָלל ֹלא ַּתְחּפֶֹׂשת ְמַעְנֶיֶנת."
"אֹוְיׁש, ֶזה ָּכל ָּכְך ֹלא ָנִעים," ִלְּטָפה ִאָּמא ֶאת רֹאָׁשּה ֶׁשל ִׁשיָרה. 

כתבה וציירה -דבורה בנדיקט

בס”ד

כחן של מילים הוא עצום. גם מילה אחת יכולה לשנות אדם ועולם. 

לכן עלינו לחשוב לפני שאנחנו מדברים, וגם – לפני שאנחנו שותקים ושוכחים להגיד את המילה הטובה שיכולה לעשות טוב לזולת.

אם נזכור כיצד פעלה עלינו מילה טובה, או חלילה מילה רעה – נוכל להסתייע בכך בדיבורינו עם חברינו.

הסיפור שלפנינו ממחיש כי מילה טובה היא לפעמים הדבר הטוב ביותר שאנו יכולים להעניק.

ה טֹוָבה ִמלָּ





מועדים לשמחה ו...

באושר עדמרגישים חג
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